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Stavke za zdaj ne bo
Gorenjski delavci v gostincu in turiz-
mu kljub nizkim plačam za zdaj ne
bodo stavkali. Mladi brez dodatkov
dobijo le okoli 680 evrov bruto plače,
starejši, ki v polni sezoni delajo tudi
po dvesto ur mesečno, pa okoli
osemsto evrov izplačane plače. 
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AKTUALNO

Danes bodo plohe in nevihte.
Jutri popoldne se bo delno zjas-
nilo, nastanejo lahko še plohe.
V nedeljo bo večinoma sončno
in topleje.

VREME

jutri: dež bo večinoma ponehal ..
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Kdaj štiripasovnica proti
Ljubljani?
Včeraj so v Medvodah predstavili
spremembe dopolnjenega osnutka
državnega prostorskega načrta za ce-
sto Jeprca-Stanežiče-Brod. Spreme-
njeni osnutek ne upošteva glavnih
pripomb občine Medvode. 
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GORENJSKA

Kam z gorenjskimi
odpadki po četrtku?
Po 16. juliju bo po napovedih mini-
stra za okolje in prostor Karla Erjavca
v Sloveniji delovala le še tretjina dose-
danjih odlagališč odpadkov. Na pr-
vem seznamu ni niti enega odlagali-
šča na Gorenjskem.
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Ujeta je bila tudi cisterna
s plinom
V ponedeljkovem neurju v Javorni-
škem Rovtu je hudournik uničil most,
največjo skrb pa je povzročala cister-
na s plinom, ki je ostala ujeta. V Gasil-
sko reševalni službi Jesenice so ob ne-
urju opravili rekordnih 33 intervencij.

24

ZADNJA

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Urša Peternel

Jesenice - Devetega aprila le-
tos je domnevno nekje v Ka-
ravankah na Zemljo padla
redka kamnina iz vesolja,
meteorit. Težak naj bi bil
2,35 kilograma, ob padcu pa
naj bi se razlomil. Kamnino
sta maja naključno našla do-
mačina iz Spodnjih Gorij
Jožef Pretnar in Bojana Kra-
jnc. Jožef Pretnar je povedal:
"Na najdbo sva naletela čisto
slučajno, v gozdu. Prepo-
znal sem jo na šest, sedem
metrov. Kako? Nekaj stroke

poznam, učil sem se meta-
lurgije in delal v železarni
..." Pretnar je takoj obvestil
pristojne ustanove, pa tudi
nemškega "lovca na meteo-
rite" na Thomas Graua, ki je
bil ravno v tistem času v Slo-
veniji in je iskal meteorit, ki
naj bi na Zemljo padel nekje
v Karavankah. Vsi vpleteni
so se tedaj zavezali, da o naj-
dbi, dokler ne bodo potrjene
domneve, da gre za meteo-
rit, ne bodo govorili. A prvi
je spregovoril Grau in v ne-
katerih nemških medijih so
minuli torek objavili, da je

Nemec v Sloveniji našel me-
teorit. Vendar to ne drži,
najditelja sta domačina, so
potrdili v Prirodoslovnem
muzeju Slovenije in dodali,
da je Nemec dragoceno naj-
dbo le evidentiral. Vzorce
kamnine - to naj bi hranili v
Ljubljani - zdaj podrobno
analizirajo, pri čemer slo-
venski strokovnjaki sodelu-
jejo s tujimi, več o najdbi pa
naj bi javnosti predstavili
šele oktobra.

Je na Mežaklo padel meteorit?
Dva domačina iz Spodnjih Gorij sta našla redko kamnino iz vesolja, padec
pa so videli tudi nekateri drugi domačini. Najdbo si je hotel prilastiti nem-
ški "lovec na meteorite".

Mesto, kjer naj bi meteorit padel na Zemljo, ostaja skrivnost. Prav tako ne želijo objaviti
fotografij kamnine, to naj bi storili šele oktobra po celoviti analizi. / Foto: Anka Bulovec

Matjaž Gregorič 

Žiri, Jesenice - Torkovo neu-
rje, ki se je v zgodnjih popol-
danskih urah zneslo nad šir-
šim območjem Škofje Loke
in Jesenic, je terjalo tudi
smrtno žrtev. V hudournik
pri Žireh je padla domačin-
ka, ki je kljub hitri pomoči
gasilcev in zdravnika umrla v
deroči vodi. Policisti so med
vzroki za smrt izključili tujo
krivdo. 
Obilno deževje, ki se je nada-
ljevalo tudi v sredo, k sreči ni
povzročilo poplav, gasilci pa
so imeli veliko dela z izčrpa-
vanjem meteorne vode, ki je
zalila številne kleti v gospo-
darskih in stanovanjskih ob-
jektih. Hudourniška voda je
ob most v Javorniškem Rov-
tu nanesla številne naplavi-

ne, zaradi česar je bilo nekaj
časa od sveta odrezanih pet
stanovanjskih hiš, ogrožena
pa je bila tudi cisterna s pli-
nom. Na Rudnem Polju pa
je med sredino nevihto do-
mnevno zaradi udara strele
prišlo do izpada električne
energije. 

Posledice ujme so gasilci
odstranjevali tudi v sredo, saj
so prehod frontalnega vala v
dopoldanskih urah in sredi
dneva spremljale razmero-
ma obilne padavine. Zjutraj
so mengeški gasilci spustili
zapornice na zadrževalniku
potoka Pšata, saj je obstajala
nevarnost poplavljanja. Me-
teorna voda je spodkopala ce-
sto na Šenturški Gori, ki so
jo tamkajšnji gasilci zaščitili
z vrečami peska, s katerimi
so preusmerili tok vode. 

Hudournik zahteval smrtno žrtev
Med torkovo ujmo je v hudourniku v Žireh umrla starejša domačinka.

� 3. stran

Marjana Ahačič

Radovljica - Radovljiški ob-
činski svet je na zadnji seji
potrdil prejemnike občin-
skih plaket. Ob občinskem
prazniku 5. avgusta jih bodo
prejeli Frido Skumavc, ob
70-letnici za življenjsko delo
z mladimi na področju nogo-
meta, Dolfe Vojsk za razvoj
in promocijo smuči Elan ter
vzpon tovarne Elan Begunje
in Matija Markelj za dolgo-
letno delo na političnih in

družbenih področjih. Plakete
Antona Tomaža Linharta pa
bodo prejeli: Ženski pevski
zbor Lipa Radovljica ob 30-
letnici neprekinjenega delo-
vanja, Edi Cilenšek za dolgo-
letno igranje v Pihalnem or-
kestru Lesce in za aktivno
članstvo v Športnem društvu
Radovljica ter Simona Vodo-
pivec Franko za vodenje de-
lavnice Musik  v Radovljici
in pomemben prispevek z
muzikalom Moje pesmi
moje sanje. 

Znani letošnji
občinski nagrajenci

Posledice ujme v Javorniškem Rovtu. /Foto: Rok Vengar
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Danica Zavrl Žlebir, 
Mateja Rant

Ljubljana - Občinski sveti de-
setih občin, med katerimi so
tudi gorenjske, Domžale, Je-
senice, Kamnik, Radovljica
in Škofja Loka, so v prete-
klem mandatu državnega
zbora vložili predloge za za-
četek postopka za ustanovi-
tev mestne občine. Državni
zbor je v skladu z zakonom o
lokalni samoupravi vladi po-
slal predloge v mnenje in
predlog. Vlada je sedaj skle-
nila, da predlogi za ustanovi-
tev mestnih občin po tem za-
konu ne izpolnjujejo pogojev
za ustanovitev mestne obči-
ne. Po ustavi mesto lahko
dobi po postopku in ob pogo-
jih, ki jih določa zakon, sta-
tus mestne občine. Mesto, če
naj pridobi status mestne ob-
čine, mora po zakonodaji
imeti najmanj dvajset tisoč
prebivalcev, najmanj 15 tisoč
delovnih mest, od tega naj-
manj polovico v terciarnih in
kvartarnih dejavnostih. Kri-
terij se nanaša na mesto, ki
je nosilec mestnih funkcij, in
ne na celotno občino. Zakon
določa tudi, da je mestna ob-
čina gosto in strnjeno naselje
ali več naselij, povezanih v
enoten prostorski organi-
zem, in mestna okolica, ki jo
povezuje dnevna migracija
prebivalstva. Glede na poda-
tke o številu prebivalcev v

mestu in številu zaposlenih
oseb nobena od omenjenih
desetih občin ne izpolnjuje
pogojev za ustanovitev mest-
ne občine. 

"Že prejšnja vlada ni bila
naklonjena ustanovitvi no-
vih mestnih občin in tu se
ni nič spremenilo," je ome-
njeno odločitev vlade ko-
mentiral radovljiški župan
Janko Sebastijan Stušek in
dodal, da ga preseneča mne-
nje, da ne izpolnjujejo ome-
njenih pogojev, pri čemer
pa so ta status v preteklosti
že priznali nekaterim mest-
nim občinam, ki jih prav
tako ne izpolnjujejo. "Tu pa
dvomim o pravni državi: en-
krat je torej ta politična od-
ločitev možna, drugič ne."

Poudarja, da njihova občina
že zdaj opravlja funkcijo
mini regijskega središča, če-
sar jim država noče priznati.
Zato tudi pri ustanavljanju
pokrajin pogreša več občut-
ka za lokalno samoupravo.
Prav nič optimističen glede
možnosti pridobitve statusa
mestne občine v prihodnje
ni niti škofjeloški župan
Igor Draksler. "A zadeve bo
treba urediti tako finančno
kot statusno. Če samo po-
gledamo, koliko funkcij
opravljamo v primerjavi z
drugimi občinami, se mi
zdi nerazumno, da nam ne
priznajo tega statusa." Zato
računa, da bodo v prihodnje
kljub temu omilili kriterije
za pridobitev statusa mest-

ne občine. "Počasi nam že
zmanjkuje potrpljenja. Še
vedno bo boljše, da sami
spremenijo zakon, kot da se
na ustavnem sodišču pogo-
varjamo o enakih možno-
stih," je še dodal Draksler.
Tudi jeseniški župan To-
maž Tom Mencinger se je
strinjal, da je zakonodaja na
tem področju nedorečena.
Zato so na sredini seji odbo-
ra za lokalno samoupravo
sprejeli sklep, da se pripravi
sprememba zakonodaje.
"Mi ne izpolnjujemo le po-
gojev glede števila prebival-
cev in delovnih mest, pri če-
mer pa ima te pogoje ta čas
v celoti izpolnjenih le šest
od 11 obstoječih mestnih ob-
čin," je še dodal Mencinger.

Ne bodo še mestne občine
Vlada je sprejela mnenje o predlogih občin Brežice, Domžale, Idrija, Jesenice, Kamnik, Krško, Piran,
Radovljica, Ravne na Koroškem in Škofja Loka za ustanovitev mestne občine in ugotovila, da ne 
izpolnjujejo pogojev. 
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izžrebanemu naročniku časopisa

Avtokarto prejme ANDREJ MARKUN iz Golnika.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zbirajmo zamaške za Anžeta
Po Sloveniji je zakrožila pretresljiva zgodba o Anžetu, pet-
indvajsetletnem študentu računalništva z Iga. Ko se je neke
sončne sobote januarja letos vračal iz Maribora, mu je poči-
la guma na avtu. Ker na avtocesti ni pametno, da jo menjaš
sam, je na pomoč poklical AMZS. Guma je bila kmalu za-
menjana, urediti je bilo treba le še nekaj birokratskih zadev.
Takrat pa se je nič hudega slutečemu Anžetu življenje za
vedno obrnilo na glavo. Nepazljivi voznik je trčil v avtomo-
bila na odstavnem pasu. Anžeta je odneslo čez ograjo in v
naslednjem hipu je v bolečini nemočen opazoval svojo
nogo, kako leži nekaj metrov pred njim. Pred tem dogod-
kom kolesar, tekač, učitelj rolanja, zdaj ... Po uspešnem
okrevanju si Anže želi le eno: da bi si lahko kupil kar najbolj-
šo protezo, kar se jih da dobiti, saj si želi spet bordati, vozi-
ti kolo, teči. Ker pa je taka noga zelo draga, se je skupaj z do-
mačimi odločil, da si bo denar pomagal pridobiti tudi z zbi-
ranjem plastičnih zamaškov od plastenk, jogurtov, pralnih
praškov ipd. Zato pozivamo vse, ki ste pripravljeni pomaga-
ti, da v vašem gospodinjstvu začnete zbirati plastične zama-
ške, ki ne smejo vsebovati nobene druge snovi (denimo plu-
te, pene, kovine). Odlagališča so v Kranju, Škofji Loki, na Je-
senicah in v Kranjski Gori, za natančne naslove nam pišite
na: koticek@g-glas.si ali nas pokličite na: 04/201 42 41. Če
želite, lahko nakažete tudi prostovoljni prispevek za Anžeta
na TRR Rdečega križa: 0443-0000-0433-025 pri Novi KBM,
namen nakazila: "humanitarni prispevek za Anžeta" sklic na
številko: 410. Humanitarni prispevek se upošteva pri odme-
ri davka. Celo Anžetovo zgodbo in njegovo življenjsko izkuš-
njo si lahko preberete na: www.subjectx.net. D. K.

KRATKI NOVICI

Mateja Rant

Kranj - Na kranjskem poko-
pališču so se včeraj poslovili
od mestnega svetnika in po-

slanca SD Aleksandra Ravni-
karja. V njegov spomin so v
sredo pripravili tudi žalni seji
na kranjski občini in v držav-
nem zboru. 

"Ko odide velik človek, be-
seda ponavadi zastane in v
tihi žalosti se spomnimo
njegovih dejanj," je zbrane
nagovoril kranjski župan
Damijan Perne. Poudaril je,
da je bil Aleksander Ravni-
kar eden tistih, ki nikoli ne
stojijo ob strani, ampak je
aktivno posegal v družbeno
življenje. "Vedno si postav-
ljal ogledalo našemu delu in
tudi s svojim dragocenim
pravniškim znanjem skrbel
za pravilnost vseh postop-
kov." Ravnikarjev strankar-
ski kolega Stanislav Boštjan-
čič pa je prepričan, da je z
njegovo smrtjo nastala vrzel,
ki je ne bo mogoče zapolniti.
"Izpostavil bi zlasti eno nje-
govih lastnosti, ki je danes
med politiki redka, in sicer
da nikoli ni bilo razlike med

njegovimi besedami in deja-
nji." Predsednik državnega
zbora Pavel Gantar je na žal-
ni seji v državnem zboru po-
udaril, da je bil Aleksander
Ravnikar izkušen in predan
pravnik, ki je ves čas bedel
nad zakonitostjo odločitev.
"Sandija se bomo spominja-
li tudi po njegovih jasnih,
precizno pretehtanih in ar-
gumentiranih stališčih, ki
niso bila nujno vedno in
vsem všečni," pa je dejal
vodja poslanske skupine So-
cialnih demokratov Bojan
Kontič. Žalne seje so se ude-
ležili tudi predsednik repu-
blike Danilo Türk in pred-
sednik vlade Borut Pahor ter
nekateri ministri.

V poslanskih klopeh naj bi
Aleksandra Ravnikarja pred-
vidoma nadomestila Julijana
Bizjak Mlakar, članica sveta
predsednika SD Boruta Pa-
horja in njegova svetovalka
za zdravje. Poleg tega je
predsednica območne orga-
nizacije Socialnih demokra-
tov Kamnik in predsednica
upravnega odbora Društva
za ohranitev in izboljšanje
javnega zdravstva.

Žalni seji v spomin
Aleksandra Ravnikarja

Janko Sebastijan Stušek Igor Draksler Tomaž Tom Mencinger

Kranj

Stavka zdravstvenih delavcev

Zaradi neplačevanja nekaterih dodatkov so se v sindikatu
zdravstva in socialnega varstva odločili za stavko. V social-
novarstvenih zavodih, varstveno delovnih centrih in zavodih
za usposabljanje bodo tako 28. julija začeli splošno dveurno
stavko med 9. in 11. uro, nato pa se bo stavka nadaljevala
vsak petek, ponedeljek in sredo do izpolnitve stavkovnih za-
htev. Po besedah predsednika sindikata in stavkovnega odb-
ora Zvonka Vukadinoviča zahtevajo, da se uresniči aprila
sklenjeni dogovor med sindikatom in ministrstvom za delo.
Kršitve dogovora je označil za "naravnost bizarne". Stan-
dardi in normativi za socialne oskrbovalke, opozarjajo v
sindikatu, bi morali začeti veljati že v začetku maja.
Strežnicam bo morali za zahtevnejša dela pomoči pri so-
cialni oskrbi izplačati dodatek v višini povprečno dvajset
procentov bruto. M. R.

Ljubljana 

Verske skupnosti o krizi

Vladni urad za verske skupnosti, ki ga vodi Drago Čepar, je
prejšnji teden pripravil 50. posvet predstavnikov verskih
skupnosti na temo Ekonomska in gospodarska kriza ter ver-
ske skupnosti. Udeležilo se ga je 24 predstavnikov devet
cerkva in drugih verskih skupnosti. Beseda je bila o tem, kaj
lahko verske skupnosti naredijo pri blažitvi učinkov krize.
Vladne ukrepe zoper krizo je predstavila Barbara Starič
Strajnar z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Tudi predstavniki cerkva in drugih verskih skupnosti so
predstavili aktivnosti na tem področju. Prek svojih humani-
tarnih organizacij ali prek dobrodelnih projektov poskušajo
na različne načine pomagati ljudem v stiski. Poudarili so po-
men celostne pomoči posamezniku, ki je tako duhovna kot
tvarna, razmišljali pa so tudi o prizadevanju za preprečitev
tovrstnih kriz, ki izhajajo iz pomanjkanja etičnih vrednot.
Predstavniki Slovenske Karitas so poudarili pomen prosto-
voljstva, katerega namen ni samo delati in deliti, pač pa ši-
riti solidarnost in prav recesija je v mnogih spodbudila tudi
širjenje solidarnosti. D. Ž.

Fo
to

: T
in

a 
D

ok
l

Na kranjski občini so pripravili žalno sejo v spomin na 
preminulega mestnega svetnika in poslanca SD Aleksandra
Ravnikarja. / Foto: Tina Dokl



Boštjan Bogataj

Kranj - Delavci v gostinstvu
in turizmu so izjemno neza-
dovoljni s plačno politiko de-
lodajalcev. Mladi brez dodat-
kov dobijo le okoli 680 evrov
bruto plače, starejši, ki v pol-
ni sezoni delajo tudi po dve-
sto ur (in več) mesečno, pa
dobijo le okoli osemsto evrov
izplačane plače. "To je ne-
normalno," pravijo in se
hkrati ne želijo izpostavljati,
saj se v težkih kriznih časih
bojijo za službe, po drugi
strani pa dajejo delodajalcem
še eno priložnost - za stavko
se namreč (vsaj na Gorenj-
skem) ni odločila večina za-
poslenih v turizmu. 

Pred dobrimi štirinajstimi
dnevi je predsedstvo Sindi-
kata gostinskih in turističnih
delavcev pogojno sprejelo
sklepe Upravnega odbora
Turistično gostinske zborni-
ce, s katerimi bi potrdili po-
nujeni aneks h kolektivni po-
godbi. Če bi se dve tretjini
vprašanih odločili za aneks,
bi ga tudi sprejeli, sicer bi na-
daljevali priprave na stavko.
"Če se nagrajevanje, ne gre
le za plače, ampak tudi za že
izpogajani in nikoli v tej viši-

ni izplačani regres, ne uredi
in bodo delodajalci ostali ne-
resni, stavka bo. Ne glede na
krizo," pravi Romana Oman,
sekretarka območne organi-
zacija ZSSS Gorenjske.

"Na Gorenjskem ostro ob-
sojamo potezo delodajalcev,
da niso podpisali sklenjene-
ga sporazuma, vendar stav-

ke vseeno ne bo. Zavedamo
se kriznih časov, saj to delo-
dajalcem prinaša v očeh turi-
stov tudi dolgotrajno nega-
tivne posledice," pravi Oma-
nova. Med hujšimi problemi
v tej dejavnosti je tudi delo
na črno in s tem tudi plačilo
brez davščin pri zasebnikih,
ko izplačujejo le minimalne

plače, drugo pa v gotovini (in
to tudi vsi vedo). Tudi v več-
jih, urejenih podjetjih pa bi
moral imeti vsak delavec
vsaj 11-urni dnevni počitek,
vendar to zakonsko določilo
v sezoni kršijo skoraj pov-
sod. Tako se delavcem nabe-
re višek ur, ki jih delodajalec
noče plačati, mankajočih ur
iz mrtvih sezon pa (po ena-
kem vzorcu) ne brišejo. 

In s čim bi bili delavci za-
dovoljni? Zgolj s triodstot-
nim povišanjem plač in iz-
plačilom regresa v višini
686 evrov (v nekaterih pri-
merih 680 evrov). Predsed-
stvo sindikata je delodajal-
cem tudi predlagalo, da zne-
sek deset evrov na zaposle-
nega (za toliko so delodajalci
zmanjšali dogovorjeno viši-
no regresa) nameni za plače
direktorjev in nagrade nad-
zornih svetov z obrazložitvi-
jo (citat): "Ker turistično po-
litiko vodijo tako, da resnič-
no skrbijo za razvoj člove-
ških virov, standard zaposle-
nih delavcev, pomanjkanje
kadra in za kakovostnejši
razvoj slovenskega turizma
... Prav je, da vsaj oni vedo,
kaj pomeni: Družinam pri-
jazno podjetje!"

Stavke za zdaj ne bo
Gorenjski delavci v gostinstu in turizmu kljub mnogim težavam in nizkim plačam ne bodo stavkali.
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"Plače so nizke, hkrati pa lahko dober natakar ali kuhar ali
receptor ali kdorkoli drug podjetju prinese veliko dobrega,
saj turizem ne živi od lepega hotela ali restavracije ali 
narave. Tega se delodajalci zavedajo, le pri plači se ne
opazi," pravi Romana Oman. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Kranj - Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
ter javni sklad za razvoj ka-
drov in štipendije sta konec
junija objavila javni poziv za
dodelitev državnih in Zoiso-
vih štipendij za prihodnje
šolsko leto. Dijaki morajo
vloge za pridobitev Zoisove
oziroma državne štipendije
oddati najkasneje do 9. ozi-
roma 16. septembra, študen-
ti pa do 7. oktobra za Zoisove
štipendije in 14. oktobra za
državne štipendije.

O dodelitvi pravice za dr-
žavne oziroma Zoisove šti-

pendije bodo odločali v
skladu z nedavno sprejeto
novelo zakona o štipendira-
nju in dopolnjenim pravil-
nikom o dodeljevanju Zoi-
sovih štipendij. Bistvena
sprememba zakona o šti-
pendiranju je po besedah
direktorice direktorata za
trg dela in zaposlovanje pri
ministrstvu za delo, druži-
no in socialne zadeve Dam-
jane Košir zvišanje cenzusa
za pridobitev državne šti-
pendije. Cenzus se s seda-
njih 60 odstotkov minimal-
ne plače na družinskega
člana zvišuje na 65 odstot-
kov za tiste kandidate, ki se

šolajo ali študirajo v kraju
svojega stalnega bivališča,
in v razponu od 66 do 68
odstotkov za tiste, ki se šola-
jo ali študirajo zunaj kraja
svojega stalnega bivališča
(prej v razponu od 60 do 65
odstotkov). Za kandidate s
posebnimi potrebami ozi-
roma katerih sorojenci so
osebe s posebnimi potreba-
mi ter kandidate iz enostar-
ševskih družin se cenzus
zvišuje na 70 odstotkov mi-
nimalne plače na družin-
skega člana. "S tem želimo
omogočiti šolanje čim več-
jemu številu mladih iz soci-
alno šibkejših okolij, spod-

bujati izobraževanje nada-
rjenih in spodbujati prido-
bitev izobrazbe za poklicne
smeri, ki dolgoročno omo-
gočajo zaposlitev." Pričaku-
jejo, da bodo na podlagi
tega v prihodnjem šolskem
letu pridobili skoraj pet ti-
soč novih štipendistov. Za
štipendije bodo letos sicer
namenili 110 milijonov ev-
rov. Novosti se obetajo tudi
Zoisovim štipendistom,
med katerimi je recimo
tudi to, da se Zoisovemu
štipendistu, ki je zlati matu-
rant, zagotavlja pridobitev
štipendije za nadaljevanje
izobraževanja.

Višji cenzus za državne štipendije
Rok za oddajo vlog za pridobitev državne štipendije je za dijake 16. september in za študente 
14. oktober, za Zoisove štipendije pa 9. september za dijake in 7. oktober za študente.

Suzana P. Kovačič

Ljubljana  - V Sloveniji je bil
do zaključka redakcije potr-
jen že petnajsti primer nove
gripe. Zbolela je mlajša žen-
ska, ki se je vrnila iz Avstrali-
je. Doslej so pri nas vsi zbo-

leli za novo gripo imeli blaž-
je oblike te bolezni in so do-
bro okrevali. Sicer v 39 drža-
vah evropske regije poročajo
o okužbah, še največ jih je v
Veliki Britaniji, kjer je okuže-
nih čez sedem tisoč ljudi (v
regiji pa blizu 11.500). Pan-

demija je zajela tudi naše
sosede Avstrijo, Italijo,
Madžarsko in Hrvaško. Po
zadnjih podatkih je zbolelo
blizu 95 tisoč ljudi po vsem
svetu, od tega jih je 429
umrlo. Kot je pred dnevi po-
vedal minister za zdravje

Borut Miklavčič, je že nave-
zal stik z vsemi tremi proiz-
vajalci cepiva proti novi gri-
pi (GlaxoSmithKline, San-
doz in Baxter). Količine na-
ročenega cepiva naj bi bilo
dovolj za deset odstotkov
prebivalstva, a dokončne od-
ločitve še ni; ta bo znana je-
seni. Cepivo še ni klinično
preizkušeno, dostopno pa
naj bi bilo septembra ali ok-
tobra. 

Cepivo predvidoma jeseni

Nenavadno svetlobo in pok
ob padcu so potrdile tudi
druge priče. Eden od njih je
Peter Popovič s Hrušice, ki je
bil tiste aprilske noči s še
nekaj kolegi gasilci v požarni
straži na Pejcah nad Jesenica-
mi. "Kakšnih deset minut
pred tretjo uro ponoči smo na
nebu nenadoma zagledali
utrinek, videlo se je kot dve
zvezdi z repom, ki sta leteli
proti Blejski Dobravi, za kaki
dve sekundi se je naredil dan,
močna bela svetloba, ki je
nato ugasnila, zatem pa je še
štirikrat počilo," je povedal
Popovič. Dogodek je omenil
domačim in znancem na
Hrušici, a vsi so se šalili, češ

da so sredi noči imeli privide.
A kot vse kaže, so zares videli
padec meteorita, svetlobo in
pok ob padcu kamnine iz
vesolja pa naj bi videli tudi
nekateri domačini z avstrijske
strani meje, nekateri so celo
menili, da je prišlo do potresa.
Da je na veliki višini eksplodi-
ral meteorit, so potrdili tudi
na observatoriju v Osojščici.

V Sloveniji so doslej našli
en sam meteorit - leta 1908
je padel v bližino Avč v Soški
dolini, hranijo ga na Dunaju,
njegov padec na Zemljo pa
so takrat videli tudi nekateri
Gorenjci. Meteoriti so redke
in dragocene najdbe zlasti
zaradi starosti, najdeni naj bi
bil tako po domnevah star
kar 4,6 milijarde let.

Je na Mežaklo padel meteorit?

�1. stran

Kamnik

V KIK-u že prva odpuščanja

V družbi KIK Kamnik, d. o. o., kjer delavci še vedno niso
našli skupnega jezika z vodstvom družbe in bodo v ponedel-
jek morda spet nadaljevali stavko, je enajst delavcev že do-
bilo obvestilo o prenehanju delovnega razmerja, s čimer
vodstvo družbe uresničuje napovedane ukrepe. Kot nam je
povedal direktor Aleš Erbežnik, je deset delavcev odpoved
dobilo iz poslovnih, eden pa iz krivdnih razlogov. Koliko
delavcev bo še izgubilo službo, bo znano konec meseca, di-
rektor pa napoveduje, da bo pristopil k vsem potrebnim
ukrepom za rešitev družbe, tudi k stečaju, če bodo za to
izpolnjeni pogoji. J. P. 

Kranj 

Za direktorja Komunale štirinajst vlog

Za direktorja Komunale Kranj, sedanjemu direktorju Ivanu
Hočevarju se izteče mandat jeseni, se je prijavilo štirinajst
kandidatov. Po neuradnih podatkih naj bi bil med kandidati
tudi Ivan Hočevar. Na sredini seji kranjskega mestnega sve-
ta so svetniki z veliko večino sprejeli pobudo Stanislava
Boštjančiča, da se mora kranjski župan, še preden pove svo-
jo odločitev, o izbranem kandidatu posvetovati z vodji svet-
niških skupin. S. K.
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Ana Hartman

Kovor - Torkov sestanek trži-
škega župana Boruta Sajovi-
ca z novonastalo civilno ini-
ciativo Kovor, na katerem so
se pogovarjali o možnosti
enoletnega odlaganja kranj-
skih smeti na deponiji Ko-
vor po 15. juliju, še ni prine-
sel otipljivih rezultatov. Se-
stanek je po županovih be-
sedah minil v konstruktiv-
nem vzdušju, dogovorili pa
so se, da zadeve ne politizi-
rajo in da skušajo najti pri-
merno rešitev. "Vsi se stri-
njamo, da je treba deponijo,
na kateri je še prostor, uredi-
ti in posodobiti, saj jo potre-
bujeta tako Tržič kot Go-
renjska. Prva naloga občine
je, da predlaga novo traso za
dovozno pot do odlagališča,
ki je ena od ključnih zahtev
nove civilne iniciative," je
povedal župan. Dogovorili
so se še, da bo KS Kovor
kmalu spet sklicala sesta-
nek. "O novih rešitvah bo
seveda treba doseči večinsko
soglasje prebivalcev KS Ko-
vor, ki ga bo možno preveri-
ti tudi na referendumu," je
še dejal Sajovic.

Tržiški župan sicer ne vidi
več možnosti, da bi bila do
15. julija, ko bo odlagališče
Tenetiše nehalo obratovati,

že znana odločitev, ali bodo
v Kovorju sprejeli polovico
odpadkov iz občin Kranj,
Šenčur, Cerklje, Naklo,
Preddvor in Jezersko. Oce-
nil je, da bodo potrebovali
vsaj tri mesece za umestitev
trase dovozne poti, za grad-
njo in vsa potrebna dovolje-
nja pa vsaj šest mesecev. To-
rej še najmanj pol leta v Ko-
vor ne bodo vozili kranjskih
smeti? "Najbrž ne, razen če
ne bo v pogajanjih prišlo do
kakšnega premika, po kate-
rem bi bilo do zgraditve
nove dovozne poti možno
vsaj začasno odlaganje ome-

jene količine kranjskih sme-
ti," odgovarja Sajovic. Kljub
drugačnim napovedim se v
torek z županom niso sesta-
li tudi predstavniki 'stare' ci-
vilne iniciative Kovor. Njen
predsednik Anton Pušavec
pravi, da se sestanka niso
udeležili, ker so tisti, ki so
zdaj v novi civilni iniciativi,
'razbili' tri zbore krajanov,
prav tako pa naj bi mnogi v
novi iniciativi sledili zgolj
lastnim koristim. Napovedal
je, da se bodo udeležili na-
slednjega sestanka, a ga
bodo zapustili, če se ne bodo
držali predvidenega dnevne-

ga reda in bo na njem spet
zavladalo takšno vzdušje kot
na zborih krajanov. Pušavec
je še dejal, da po mnenju nji-
hove civilne iniciative nova
dovozna pot ni potrebna.

Poročali smo že, da nova
iniciativa Kovorjanov zahte-
va novo dovozno pot do od-
lagališča zunaj vseh obstoje-
čih naselij, da morajo biti
odpadki sortirani, iz pre-
ostanka pa ločeni tudi vsi
nevarni odpadki, med zahte-
ve Kovorjanov pa sodita tudi
ureditev zajema in čiščenja
izcedne vode ter brezhibno
odplinjanje.

Za pravočasno rešitev
zmanjkuje časa
Tržiški župan Borut Sajovic močno dvomi, da bi bila do 15. julija, ko bodo zaprli odlagališče Tenetiše, znana odločitev, ali
bodo v Kovorju sprejeli polovico kranjskih smeti.

Stojan Saje

Bistrica pri Tržiču  - Piknik
za stanovalce in njihove svoj-
ce v Domu Petra Uzarja Tr-
žič je že tradicija. Kot je po-
vedala direktorica Renata
Prosen, se je enajstega sreča-
nja udeležila večina izmed
176 stanovalcev in uporabni-
kov storitve pomoči na
domu, pridružili pa so se jim

številni sorodniki. Zbrali so
se pri kosilu na vrtu, kjer so
poskrbeli tudi za zabavo. Še-
stim se je nasmehnila sreča
pri žrebu za vožnjo na vozu
s konjsko vprego, ogledali so
si stare motorje ter občudo-
vali konja in kozi delavke Ta-
mare. Po nastopih plesnih
parov so se tudi sami zavrte-
li ob zvokih ansambla Sveži-
na. 

Piknik v tržiškem domu

Stanovalko Fani Grebenšek z Jesenic sta s plesom 
razveselili delavki doma. 

Dovje

Mednarodno obarvan večer na vasi 

Na sobotnem 24. Večeru na vasi na Dovjem so zabeležili ene-
ga največjih obiskov, odkar prirejajo to kulturno etnološko pri-
reditev. S plesi Folklorne skupine Julijana in Triglavskimi prav-
ljicami so zavrteli kolo časa za več desetletij nazaj in predsta-
vili takratna dogajanja na vasi. Letošnja prireditev je bila tudi
mednarodno obarvana. V goste so prišli člani Kulturnega dru-
štva Baumbachhause iz Kranichfelda v Nemčiji. Člani Razvoj-
ne zadruge Dovje in Turističnega društva Dovje-Mojstrana z
njimi že več let dobro sodelujejo. Vezi so se stkale s spomi-
nom na pisatelja Rudolfa Baumbacha, ki je del znane pesnitve
o Zlatorogu napisal v Mojstrani. Izmenjali so si spominska da-
rila, sodelovanje s prijatelji iz nemškega mesta pa pomeni ve-
liko promocijo za razvoj turizma v krajih pod Triglavom. J. R.

Tržič 

Zasebnice bodo financirale prizidek

Občinski svetniki v Tržiču so z večino glasov pritrdili pobudi,
da se začne gradnja prizidka k severnemu traktu zdravstvene-
ga doma Tržič z zasebnim kapitalom. Zasebne zdravnice Bo-
jana Kališnik Sušnik, Hermina Krese in Tatjana Peharc, ki
imajo v Tržiču koncesijo za opravljanje osnovne zdravstvene
dejavnosti, namreč želijo odkupiti del stavbe zdravstvenega
doma in jo dograditi s prizidkom. Sedaj so namreč zdravniki
tam zelo na tesnem s prostorom, zdravstveni dom pa name-
rava zaposliti še enega. Zdravnice zasebnice, ki delajo v javni
zdravstveni mreži, zagotavljajo, da bodo nove prostore upo-
rabljale izključno za zdravstveno dejavnost. Občina, ki je last-
nica zdravstvenega doma, namerava kupnino vložiti v vzdrže-
vanje doma, slednji pa želi pridobiti tudi prostore zdravstve-
ne zavarovalnice, ki se po odprodaji svojega etažnega dela v
stavbi namerava preseliti na drugo lokacijo v Tržiču. Izpraz-
njene prostore bi zdravstveni dom namenil primarni dejavno-
sti in dežurni ambulanti, predlaga direktor ZD Tržič Iztok To-
mazin, ki je svetnikom tudi predstavil stališče v zvezi s proda-
jo dela stavbe zasebnicam. D. Ž.

Begunje

Staro pokopališče je postalo premajhno

Ker je na pokopališču v Begunjah prostih le še nekaj mest za
žarne grobove, širiti pa ga zaradi lege v samem centru kraja
ni mogoče, je občina Radovljica pripravila osnutek spre-
memb prostorskih dokumentov, ki bi omogočili postopno
ureditev novega pokopališča. Uredili naj bi ga severno od
kompleksa graščine v Begunjah ob cesti v Krpin, kjer naj bi
nekoč že bilo pokopališče. Na novem v prvi fazi načrtujejo
prostor za petsto grobnih mest in kasneje še enkrat toliko.
Sedanje pokopališče naj bi postopoma opuščali ter po do-
končni opustitvi tam uredili spominski park z ohranjenim
obzidjem. Osnutek odloka o občinskem podrobnem pros-
torskem načrtu za novo pokopališče v Begunjah bo ves julij
razgrnjen v prostorih krajevne skupnosti, kjer bo 14. julija ob
19. uri tudi javna obravnava. M. A.

Križe

Janeza Vagnerja razglasili za teniškega viteza

Profesor Janez Vagner, ki je še vedno aktiven član teniške
sekcije Društva upokojencev Tržič, je praznoval 80. rojstni
dan. V sekciji so ob jubileju svojega člana pripravili teniški
turnir na igriščih v Križah in piknik. Slavljenec je za rojstni
dan zmagal v dvojicah skupaj s svojim nekdanjim učencem
Dušanom in si s tem priigral spominski pokal in certifikat
prve teniške legende Tržiča. Prijatelji so mu ob jubileju če-
stitali, ga obdarovali in ga razglasili za viteza z nazivom Ja-
nez Vagner plemeniti refleks pristavški. Srečanja se je ude-
ležilo veliko nekdanjih in sedanjih ljubiteljev tenisa, ki so
slavljencu zaželeli, da bi čil in zdrav še naprej lahko udarjal
žogice po teniških igriščih. C. Z.

Mateja Rant

Bled - Blejski občinski svet-
niki so sprejeli rebalans le-
tošnjega proračuna, pri če-
mer je moral župan oblju-
biti, da v občinski upravi do
konca mandata ne bodo za-
poslovali ne za določen ne

za nedoločen čas. "Reba-
lans je bil potreben tudi za-
radi dveh nepredvidenih
stroškov, in sicer investicije
v vrtec in zamenjavo kotla v
šoli," je pojasnil župan Ja-
nez Fajfar. Zaradi poveča-
nega vpisa v vrtec bodo mo-
rali namreč urediti kar dva

nova oddelka, za kar so na-
menili okrog šestdeset tisoč
evrov. Prek sto tisoč evrov
pa bo vredna zamenjava ko-
tla v osnovni šoli, kjer se
bodo lotili tudi obnove stre-
he. "Kaže namreč, da nam
bo za sanacijo strehe uspe-
lo pridobiti približno pol

milijona evrov iz švicarske-
ga sklada," je razložil Faj-
far. Z rebalansom so se na-
črtovani prihodki povečali
za dober milijon evrov in
po novem znašajo 11,3 mili-
jona evrov, odhodki pa naj
bi za osemdeset tisoč evrov
presegli prihodke. "Pri ce-
stah pa bomo sledili držav-
nemu rebalansu, po kate-
rem naj bi do leta 2012 iz
državnega proračuna na-
menili 43 milijonov evrov
za naložbe v občini Bled,"
je še dodal Fajfar. 

Rebalans sprejeli z obljubo 
o nezaposlovanju

Občina Tržič namerava predlagati novo traso za dovozno pot do odlagališča Kovor, ki je ena
od ključnih zahtev nove civilne iniciative. / Foto: Tina Dokl
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - "Škofjeloški
slikarji smo danes postavlje-
ni pred stavbo, ki je zasnova-
na tako, da je slikarstvo v njej
bolj ali manj odvečno in ne-
primerno. Med jeklene tra-
verze se lahko stisnejo le ne-
katera likovna dela. Take
močne vertikale ne dopušča-
jo primernega zraka slikar-
stvu, zatrejo barve, utesnju-
jejo gledalčevo podoživljanje
... Marmornata stena, lepa
kakor za koga, ni primerna
razstavna površina. Slike na
marmorju so odvečne. Po
svoje lepa kamnita tekstura
je samozadostna dekoracija,
ki nikogar ne potrebuje, ne
slik ne človeka. V zadnjih
dvajsetih letih je bila prava
zlata doba postavljanja sijaj-
nih novih galerij po svetu.
Velika mesta so prestižno
tekmovala pri tovrstnih pro-
jektih. Dobrih zgledov, kako
oblikovati prostor, ki bo lah-
ko sprejemal raznotere obli-
ke in vsebine umetniške na-
rave, je veliko pri naših sose-
dih, pa tudi v Sloveniji ima-
mo lepe primere od stare
Narodne galerije naprej,"
sporoča bralec.

Za pojasnilo smo prosili
Matejo Hafner Dolenc z od-
delka za okolje in prostor ob-
čine Škofja Loka. "S prenovo
starega Sokolskega doma
smo pridobili tri dvorane:
"kristalno", malo dvorano in
v atriju vhodno dvorano. Vse
tri omogočajo najrazličnejše

programe in vsebine, kot so
prikazane tudi v predstavit-
venem prospektu. Velika
dvorana je v prvi vrsti name-
njena glasbenim dogodkom,
organizaciji koncertov, pa
tudi predavanj, konferenc,
posvetov, srečanj, družab-
nim plesom ... Vhodna dvo-
rana je namenjena organiza-
ciji predavanj, predvajanje
filmov, pripravi sprejemov,
srečanj in pogostitev, skupaj
z malo dvorano jo namenja-
mo tudi galerijski dejavno-
sti. Vhodna in mala dvorana
nista bili grajeni z izključ-
nim namenom izvajanja ga-
lerijske dejavnosti, čeprav
oba prostora galerijsko de-
javnost omogočata, kar do-

kazuje tudi trenutna razsta-
va Združenja umetnikov
Škofja Loka ob 30-letnici nji-
hovega delovanja. V Škofji
Loki imamo za potrebe gale-
rijske dejavnosti več razstav-
nih prostorov: Loški grad,
Groharjevo galerijo, Galerijo
Fara, Miheličevo galerijo,
malo galerijo na upravni
enoti, razstavišče v občinski
hiši, razstavišče v Domu na
Fari za glasbeno, koncertno
dejavnost pa v Škofji Loki
(razen uporabe nekaterih cer-
kva) takega prostora do sedaj
nismo imeli. Skupaj z neka-
terimi člani Združenja umet-
nikov Škofja Loka smo ob
skupnem ogledu zaključnih
del na gradbišču Sokolskega

doma soglašali, da so tudi vi-
soke stene primerne za gale-
rijsko dejavnost, predvsem za
slike večjega formata, ki jih v
običajnih galerijah ni mogoče
razstavljati, ker preprosto za-
nje ni dovolj prostora. Enako
smo skupaj z (nekaterimi)
člani združenja ugotovili ob
postavljanju trenutne razsta-
ve. Seveda pa enakega in eno-
tnega stališča vseh sodelujo-
čih, umetnikov, obiskovalcev,
lastnika in končno tudi turi-
stov do organiziranja galerij-
ske dejavnosti v vhodni dvo-
rani Sokolskega doma ni
mogoče pričakovati, kajti
najbrž ima vsak svoje mne-
nje. In prav je tako," poudar-
ja Mateja Hafner Dolenc.

Za glasbenike da, za slikarje ne
Pred kratkim odprt Sokolski dom že zbuja negodovanje. Kot je prepričan eden od loških umetnikov,
je v tem kulturnem domu prezrto slikarstvo.

Cveto Zaplotnik

Zgornja Bela - Člani EMŠO
kluba, ki upravljajo občinski
športno rekreacijski center
Pregrad na Zgornji Beli,
vsako leto naredijo v centru
kaj novega. Lani so postavili
kočo in na novo asfaltirali
večnamensko ploščad, letos
so pripravili vse potrebno za
osvetlitev nogometnega igri-
šča, postavili leseno mizo in
stola ter igrala za otroke - to-
bogan, plezalno steno, gugal-
nico in leseni traktor. Uredili
so tudi predor za otroke in ve-
like skale zložili v "mali
Storžič". Nova igrala so dali v
uporabo na prireditvi ob kon-
cu junija, domačine sta takrat
nagovorila župan Miran Zad-
nikar in predsednik EMŠO
kluba Franci Bizjak, prido-
bitev je blagoslovil župnik
Miha Lavrinec, vsi trije pa so
se med prvimi zapeljali po
novem otroškem toboganu.
Kot je povedal Franci Bizjak,
so v ureditev igral vložili ve-

liko prostovoljnega dela, za
material so uporabili tudi
macesen, ki je še pred nekaj
meseci rasel na sedanjem
gradbišču Mercatorjeve tr-
govine v Preddvoru. Posebej
se je zahvalil članom kluba:
Tonetu Robleku iz Potoč za
tesarska dela, Franciju Rob-
leku iz Bašlja za dela z grad-
beno mehanizacijo ter Obči-
ni Preddvor, ki finančno pod-
pira urejanje Pregrada. Cen-
ter je namenjen za rekreacijo
in (predvsem ob koncu ted-
na) za piknike, v klubu pa si
želijo, da bi se v njem sreče-
vale vse generacije. V prihod-
nje bodo še dopolnili igrala,
načrtujejo pa tudi ureditev
pokritega balinišča. Župan
Miran Zadnikar je pohvalil
skrb EMŠO kluba za športno
rekreacijski center in pouda-
ril, da je v občini še nekaj
slabo vzdrževanih objektov,
za katera bi lahko skrbela
društva in s prostovoljnim
delom oplemenitila občinski
denar.

Nova igrala v Pregradu
Člani EMŠO kluba so v Pregradu na Zgornji 
Beli s pomočjo občine in donatorjev postavili
nova otroška igrala.

Otroci na novih igralih in "malem Storžiču"

Jesenice

Iz dobrih besed rastejo dobra dejanja

Mercator je pričel s svojo že tradicionalno osrednjo huma-
nitarno akcijo in jo letos namenil ljudem, ki so se nepričako-
vano znašli v hudi socialni stiski. Poimenoval jo je Iz dobrih
besed rastejo dobra dejanja, z njo pa bo Rdečemu Križu Slo-
venije in Slovenski Karitas doniral izdelke, ki jih ljudje v sti-
ski, predvsem otroci socialno ogroženih družin, potrebujejo
poleg osnovnih živil. Akcija bo potekala tako, da bodo ljud-
je v Mercatorjevih centrih ali na spletni strani izbrali svojo
"dobro besedo", Mercator pa bo dobre besede spremenil v
dejanja, to je donacijo. V podporo akciji bo v Mercator cen-
tru Jesenice jutri, v soboto, ob 10. uri tudi posebna priredi-
tev, na kateri bodo nastopili cirkuški artisti, glasbena skupi-
na Trio Kranjc ter Anže iz skupine Kocka. Obiskovalci bodo
na posebnem monitorju z dotikom izbrali svojo "dobro be-
sedo" in s tem sodelovali v akciji. Otroci se bodo lahko ude-
ležili ustvarjalnih delavnic. U. P.

Kranj 

Supermarket Spar Kranj center praznuje 

Deset let je, kar so na Zoisovi ulici v Kranju odprli trgovino
Spar. Praznovanje obletnice bo to soboto od 10. ure dalje.
Da bo veselo, bo poskrbel ansambel Mladi upi, otroke bosta
zabavala klovn Žare in zajček Sparky. Obiskovalci boste
lahko zavrteli kolo sreče in morda prejeli eno od nagrad, ob
koncu praznovanja pa se boste posladkali s praznično torto. 
Med tednom je zajček Sparky že obiskal vrtec Janina v Kran-
ju, jutri pa bo predstavnikom vrtca predal donacijo, večna-
mensko igralo Wesco. S. K.

Nekateri menijo, da marmornate stene niso primerne za likovne razstave. / Tina Dokl
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Medvode - Za navezovalno
cesto Jeprca-Stanežiče-Brod
je v pripravi državni prostor-
ski načrt. Pri njegovem do-
polnjenem osnutku je od jav-
ne razgrnitve in obravnave, ki
je potekala konec lanskega
leta, na podlagi podanih pri-
pomb in predlogov prišlo do
nekaterih sprememb. Z njimi
so pripravljalci dokumenta,
Ministrstvo za okolje in pros-
tor, Direktorat za prostor, vče-
raj seznanili tudi zainteresira-
no javnost v Medvodah. Gra-
divo bo na Občini Medvode
na vpogled še do 20. julija.

"Prišlo je do nekaterih
sprememb, ki so večinoma

dobre. Še vedno pa država
ne upošteva glavnih pri-
pomb občine Medvode, ko
zahtevamo izvennivojske pri-
ključke in pri njih vztrajamo,
ne pristajamo na preživeta ni-
vojska križanja," je povedal
župan Medvod Stanislav Ža-
gar ter izrazil upanje, da bo do
gradnje štiripasovnice čim
prej prišlo. In kako kaže? Dr-
žavni prostorski načrt naj bi
bil sicer z vladno uredbo pred-
vidoma sprejet v prvi polovici
prihodnjega leta, nič kaj obe-
tavna pa ni informacija o za-
četku gradnje. Iz službe za ko-
municiranje Družbe za avto-
ceste v RS smo namreč dobili
odgovor, da roki za gradnjo
navezovalne ceste Jeprca-

Stanežiče-Brod še vedno niso
določeni. Omenjeni odsek je
namreč uvrščen v dodatni
program Resolucije o nacio-

nalnem programu gradnje av-
tocest, za katerega pa niso
opredeljeni ne finančni viri ne
dinamika gradnje. 

Strnjen promet ob konicah na cesti iz Medvod proti Ljublja-
ni in obratno bo očitno stalnica še kar nekaj časa.

Plavalni klub Kamnik organizira

8. PLAVALNI MITING 
"VERONIKA 2009"
Sobota, 11. julija 2009

Kamnik, letni olimpijski bazen "Pod skalco"
(50 m, 8 prog)

Začetek tekmovanja ob 9.30

Vljudno vabljeni, vstopnine ni!
www.veronika.si

Kdaj štiripasovnica proti Ljubljani?
Včeraj so v Medvodah predstavili spremembe dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta
za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod.

Jasna Paladin

Kamnik - Občina Kamnik se
je v sklopu revitalizacije sta-
rega mestnega jedra pred
dnevi lotila obnove močno
načete in zato tudi že nevar-
ne pešpoti z Glavnega trga
na Mali grad.

Mali grad v zadnjih letih
med Kamničani in obisko-
valci postaja vse bolj priljub-
ljen predvsem zaradi pole-
tnega festivala Kamfest, ki se
odvija na območju gradu, a
dostop za obiskovalce je bil

zadnja leta že precej neva-
ren, saj se je pešpot zaradi
gradbene mehanizacije, ki so
jo bila pred desetletji uporab-
ljali pri obnovi, močno zrah-
ljala. "V proračunu smo zato
letos v ta namen namenili tri-
deset tisoč evrov, in čeprav
naj bi bila dela končana do
konca junija, je kapela na Ma-
lem gradu za obiskovalce ves
čas dostopna," je povedala
vodja oddelka za družbene
dejavnosti Lilijana Juhart Ma-
stikosa in dodala, da načrti si-
cer predvidevajo obnovo poti

s strani Šutne, Glavnega trga
in z letnega vrta kavarne, a se
bodo za zdaj zaradi omejenih
sredstev lotili le glavne poti,
po kateri se na grad povzpne
največ obiskovalcev.

Po načrtih kamniškega
arhitekta Tomaža Schlegla
bodo tako obnovili pot do
Veronikinega portala, ki bo v
spodnjem delu široka 1,5 v
zgornjem pa dva metra, tla-
kovana bo z granitnimi koc-
kami, uredili bodo nekatere
dodatne stopnice, namestili
ograjo in pot osvetlili s svetil-

kami, kakršne so že v Sam-
čevem prehodu. Osvetlili
bodo tudi Veronikin portal
na samem vhodu v grad.

Tik ob kapeli, ki jo vsako
leto obišče več tisoč obisko-
valcev iz vsega sveta, je
Agencija za turizem in pod-
jetništvo občine Kamniku
minuli konec tedna postavila
tudi informacijsko središče,
kjer bodo obiskovalci od sre-
dine junija do sredine sep-
tembra lahko kupili vstopni-
ce in spominke ter dobili
promocijsko gradivo.

Obnovljena pot na Mali grad
Precej načeta pešpot na eno največjih kamniških znamenitosti je le dočakala obnovo. Ob kapeli zdaj
tudi informacijsko središče.

Jože Košnjek

Naklo - Komisija za šport in
rekreacijo Društva upokojen-
cev Naklo je tudi za letošnji
občinski praznik organizirala
tradicionalno kolesarjenje po
občini. Okrog sedemdeset ko-

lesark in kolesarjev, med kate-
rimi so bili tudi gostje iz Ko-
krice in Preddvora, je krenilo
iz Naklega prek Cegelnice,
Dupelj in Zadrage do turistič-
ne kmetije Trnovc v Dupljah,
kjer jih je čakalo okrepčilo.
Kolesarji so nato vrteli pedale

do Podtabora in Podbrezij,
kjer jih je na svojem domu
pogostil, predsednik komisije
za šport Franci Pretnar, krog
pa je bil sklenjen pred gasil-
skim domom v Naklem, kjer
sta za prijeten sprejem poskr-
bela župan Ivan Štular in

predsednik Društva upoko-
jencev Naklo Marjan Gradi-
šar. Še posebej so se izkazali
gasilci iz Naklega, Žej in Bi-
strice, Dupelj in Podbrezij, ki
so skrbeli za varnost kolesar-
jev. Na sliki: kolesarji pod cer-
kvico v Podtaboru. 

S kolesom po občini Naklo

Jasna Paladin

Kamnik - Kamnik se je po
letu 2001, ko je prejel zlato
medaljo, v letošnjem jubilej-
nem letu, ko praznuje 780-
letnico prve omembe mesta,
spet prijavil na tekmovanje
Entente florale, v katerem s
po enim mestom in eno vas-
jo sodeluje dvanajst evrop-
skih držav.

"Bistvo tekmovanja je v gi-
banju, ki smo ga v Kamniku
začutili, zato ne gre za enkrat-
ne akcije zasajanja cvetličnih
korit, ampak za sistematično
izboljševanje kakovosti našega
bivanja, v katerem sodelujemo
vsi, tudi občani sami," je pove-
dal župan Tone Smolnikar, ki
je že ob koncu leta imenoval
komisijo s predstavniki vseh
pomembnejših občinskih in-
stitucij, ki so v minulih tednih
med drugim zasadili cvetlična
korita in uredili parke, name-
stili nove koše za smeti, preno-
vili pot na Mali grad, namesti-
li informacijske table, prebar-
vali talne oznake, spodbudili
posamezne lastnike hiš v cen-
tru k obnovi, uredili počivališ-

če na obvoznici ... "Konkuren-
ca v tem tekmovanju je zelo
velika, osnovna poanta ocenje-
vanja pa je kakovost življenja
na splošno in tudi sam odnos
prebivalcev do mesta," je pove-
dala vodja projekta in direkto-
rica Agencije za Turizem in
podjetništvo Občine Kamnik
Andreja Eržen.

Člani komisije so v Kamnik
prispeli že včeraj zvečer, da-
nes pa so jim Kamničani pri-
pravili pester program ogle-
dov po mestu in okolici. Po
dopoldanskem sprejemu na
občini se bodo sprehodili po
mestu, si ogledali frančiškan-
ski samostan in Glavni trg s
poletnim dogajanjem. Povz-
peli se bodo na Mali grad, si
pogledali Park Evropa, se z
vlakcem zapeljali na Žale, se
sprehodili po Šutni, si ogleda-
li grad Zaprice, Budnarjevo
domačijo v Palovčah, Terme
Snovik in Tuhinjsko dolino,
Keršmančev park, Dom kul-
ture Kamnik, CIRIUS, Ljub-
ljansko cesto in Arboretum
Volčji Potok. Razglasitev re-
zultatov bo konec septembra
na Škotskem.

Kamnik za priznanje
Entente florale
Mednarodna komisija bo danes cel dan 
ocenjevala urejenost mesta in okolice.



7
GORENJSKI GLAS

petek, 10. julija 2009
vilma.stanovnik@g-glas.si

Maja Bertoncelj

Kranj - "Da še naprej vztrajam
v smučarskih skokih, sem se
odločil zato, ker je pred nami
olimpijska sezona, poleg tega
sem imel že prej v načrtu, da
skačem še letos, odločitev,
kako naprej, pa bo odvisna
od rezultatov. Če mi ne bo
šlo, bo to verjetno pomenilo
konec moje uspešne karie-
re. Rezultati morajo biti
boljši kot lani. Zadovoljen bi
bil z uvrstitvami med naj-
boljših petnajst na tekmah
svetovnega pokala," je v po-
govoru na tekmi celinskega
pokala pretekli konec tedna
v Kranju povedal 30-letni
Primož Peterka, s petnajsti-
mi zmagami v svetovnem
pokalu naš najuspešnejši
smučarski skakalec vseh ča-
sov, v sezoni 1997 in 1998
zmagovalec tudi skupnega
seštevka. 

Od njegovih zlatih časov
je torej minilo že celo dese-
tletje, kljub temu pa mu mo-
tivacije za vrnitev med naj-
boljše ne manjka. Da se da,
so v preteklosti skakalci že
dokazali, v lanski sezoni
tudi Martin Schmitt. Se je
pa tudi Primožu vmes uspe-
lo vrniti na sam vrh, in sicer
je bilo to v sezoni 2003, v ka-
teri je dvakrat zmagal in bil
sedmi v skupnem seštevku
svetovnega pokala. Kot pra-
vi, mora biti za takšno vrni-
tev usklajenih veliko stvari.
V pripravah na novo sezono

mu je kazalo dobro, njegovi
skoki so bili dobri, a znova
so se pojavile težave v hrbtu.
"Gre za hernijo. Težave
imam zadnja leta. Očitno
bom moral sedaj nekaj tre-
ninga izpustiti, da se bo sta-
nje izboljšalo. Veliko smo
trenirali, ogromno delali na
fizični moči, na eksploziv-
nosti. Za hrbet je to še mal-
ce bolj stresen trening," pra-
vi skakalec kranjskega Tri-
glava, ki je letos načrtoval
več pozornosti posvetiti tudi
tekmam v poletni sezoni. V
Kranju ga je ob skakalnici
spremljala tudi njegova dru-
žina: žena Renata in trije

otroci. "Res smo malo sku-
paj. Vidimo se na skakalni-
ci. Nekajkrat sem se jim po-
poldne pridružil na baze-
nu," je dejal Primož. Po nje-
govih stopinjah je šel tudi
njegov prvorojenec Maj, ki
je prav tako treniral smučar-
ske skoke, sedaj pa je nogo-
metaš. "V skokih se ni zna-
šel. Videti je bilo, da ga je
malo strah. Mislim, da je
prezgodaj začel. Bil je še
premajhen za te težke smu-
či," je pojasnil izkušeni ska-
kalec, ki se ne ozira na ne-
primerne komentarje neka-
terih ljudi, češ zakaj se že ne
umakne in mesto prepusti

drugim. "Se ne obremenju-
jem s tem in ne prebiram
takšnih stvari. Lahko je ko-
mentirati iz domačega na-
slonjača. Saj se bom umak-
nil, ko se bom za to odločil.
Skoke imam zelo rad. Poleg
tega imam dobre razmere
za trening, motivacije mi ne
manjka. Rad višje in daleč
skačem," je povedal ter ob
tem dodal, da pa je druga
zgodba Planica: "Da bi se
odločil za nastop na letalni-
ci, bi moral biti res dobro
pripravljen. Že tako nimam
pravega načina skakanja za
polete." 

Sicer pa je Primož član B-
ekipe in trenira pod vod-
stvom Gorana Janusa in Ja-
nija Grilca. Slednji je trener
tudi v njegovem klubu, v
Triglavu, o Primožu pa je
povedal: "Se zelo trudi, žal
pa so se mu ravno v nepra-
vem času znova pojavile te-
žave s hrbtom. Bil je že zelo
blizu pripravljenosti, s kate-
ro bi tudi v poletni sezoni
lahko iztržil kaj več. Zaradi
teh težav bo sedaj delal po
individualnem programu, s
poudarkom na odpravljanju
pomanjkljivosti, predvsem
kar se tiče gibljivosti.
Upam, da težav s hrbtom v
takšni meri ne bo več in v
tem primeru se lahko nade-
jamo, da bo Primož v zimo
vstopil dobro pripravljen.
Ima zelo visoko motivacijo,
veliko željo po nastopu na
olimpijadi."

Primoža Peterko je na tekmah celinskega pokala v Kranju
spremljala tudi njegova družina: žena Renata in trije otroci. 

Velika želja po vrnitvi
Smučarski skakalec Primož Peterka bi bil v novi sezoni zadovoljen z uvrstitvami v prvo petnajsterico
na tekmah svetovnega pokala.

Maja Bertoncelj

Kranjska Gora - Tudi letošnje
poletje bo v Kranjski Gori oba-
rvano s športnimi doživetji in
aktivnostmi, saj bodo v okviru
poletnih športnih taborov svo-
je športno znanje in trenerske

veščine mladim športnikom
med drugim delili Anže Kopi-
tar, Marko Milič in Jure Košir.
V soboto se je končal hokejski
športni tabor, v sklopu katere-
ga se je 25 mladih hokejskih
navdušencev teden dni druži-
lo z našim hokejskim zvezd-

nikom Anžetom Kopitarjem.
Udeleženci pa niso igrali

samo hokeja, temveč so spo-
znavali tudi druge športe. Ob
koncu tedenskega druženja  so
v soboto pokazali, kaj so se na-
učili. Pridružila se jim je tudi
ekipa Anže's Eleven. Tabor se

je torej končal v soboto,
Anže pa je že v torek odletel
proti Los Angelesu, na trite-
denske priprave z ekipo LA
Kings, v dresu katere bo ko-
nec septembra začel svojo
četrto sezono v najmočnej-
ši hokejski ligi na svetu. 

Učili so se od Anžeta Kopitarja

Maja Bertoncelj

Kranj - Luka Pintar, po izbo-
ru Smučarske zveze Sloveni-
je najboljši telemark smučar
pretekle sezone, aktualni
članski državni prvak v
sprintu, je začel priprave na
novo sezono. To bo njegova
tretja v svetovnem pokalu, v
katerem je bil doslej najvišje
na 20. mestu. V prihodnji
sezoni se želi prebiti precej
višje, zato se je priprav lotil
zelo resno in drugače.

"Uradno z novo sezono
kondicijske treninge zače-
njam prav v teh dneh, kar pa
ne pomeni, da sem od konca
sezone počival. Treniral sem
individualno, večinoma na
kolesu, ukvarjal sem se tudi
z drugimi športi. Odločil
sem se, da se bom na novo
sezono pripravljal po progra-
mu novega kondicijskega
trenerja Mateja Lešnika, kar
je zame velika novost. Do za-
res vrhunskih rezultatov mi
ne manjka več veliko in kon-
dicijski trener je zagotovo ve-
lik korak naprej, ker je bila
kondicijska pripravljenost v
preteklih letih moja slabost
in ravno tu imam veliko re-

zerv. Treningi bodo zagoto-
vo zelo naporni, saj bom tre-
niral dvakrat dnevno, kar pa
me ne skrbi. Tako kot sem
letos motiviran, še nisem bil,
in želja po še boljših rezulta-
tih je tolikšna, da sem za us-
peh pripravljen narediti vse,"
je pojasnil Luka Pintar, za
katerega telemark ni samo
hobi: "V telemarku namera-
vam vztrajati še kar nekaj
časa, seveda pa je veliko od-
visno tudi od uspehov in po-
kroviteljev. Poleg tega me

zelo veseli dejstvo, da se, kot
kaže, telemark prebija v
olimpijsko disciplino." 

V tem mesecu bodo torej
v ospredju kondicijske pri-
prave, prvi snežni trening pa
načrtuje v sredini avgusta.
"Cilj za naslednjo sezono je
uvrščati se med najboljših
petnajst, morda na kakšni
tekmi presenetim in dose-
žem še kaj več. Prvi cilj pa
je, da se na sezono pripra-
vim zares vrhunsko, in če
mi to uspe, mislim, da se za
rezultate ni bati," pravi 22-
letnik iz Šenčurja, ki ob
vsem ne pozabi omeniti svo-
jih staršev in zvestih navija-
čev. 

Prvič s kondicijskim
trenerjem
Telemark smučar Luka Pintar si želi v vrh 
svetovnega telemarka.

Luka Pintar z navijači na domači tekmi na Kobli 

”Rahmo” se vrača na Jesenice 

Potem ko so iz HK Acroni Jesenice pred dnevi prišle novice,
da bodo v novi sezoni dres železarjev oblekli tudi trije novi
tujci: branilec Jan Golubovski, vratar Boris Tortunov, oba
prihajata iz Rusije, in napadalec Andrej Troščinski iz Kazah-
stana, pa so v sredo sporočili še ime novega trenerja. To je
Ildar Rahmatuljin, ki je bil šest let član Jesenic (1992-1998),
nato pa do leta 2005 branil barve Olimpije. Na trenerski klo-
pi mu bo v vlogi pomočnika najverjetneje pomagal dolgolet-
ni kapetan železarjev Dejan Varl, kondicijski trener pa bo
Darko Prusnik. M. B.

Kolesarska dirka na Soriško planino

Športno društvo Kamikaze jutri prireja 11. rekreativno kolesar-
sko dirko na Soriško planino za zlato čipko 2009. Prireditev
bo potekala v vsakem vremenu. Start bo ob 10. uri pred re-
stavracijo Lušina v Železnikih. Poleg dirke na drugi najvišji
cestni prelaz v Sloveniji so organizatorji pripravili še dve pro-
gi. Ob 10.10 bodo startali kolesarji, ki se bodo podali do pla-
ninskega doma na Petrovem Brdu, predvidoma ob 13. uri pa
bo še "tekma" za osebe s posebnimi potrebami. Informacije:
051/330-329 (Roman), 031/750-854 (Dani). M. B.Udeleženci letošnjega in-line tabora skupaj z Anžetom Kopitarjem in njegovo ekipo / Foto: Anka Bulovec
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Po podatkih policije je 64-
letna domačinka padla v hu-
dournik, ki jo je odnesel pri-
bližno 1300 metrov. Žensko
je v vodi opazil občan, ki je
obvestil operativno komuni-
kacijski center Policijske
uprave Kranj, na kraj dogod-
ka pa so se takoj podali gasil-
ci prostovoljnega gasilskih
društev Dobračeva, Račeva
in Žiri. Žensko so potegnili
iz vode in dežurni zdravnik
ji je dal prvo pomoč, vendar
je bila že mrtva. Natančne
okoliščine niso znane in po-
licisti še zbirajo obvestila. 

V torkovih popoldanskih
urah je nevihtni pas z moč-
nimi nalivi povzročil precej
škode zlasti na škofjeloškem
in jeseniškem območju. Ne-
kaj minut pred drugo popol-
dne so žirovski gasilci s ceste
Žiri-Breznica odstranjevali
drevo, ki se je zaradi močne-
ga naliva z vetrom podrlo na
cesto. V občini Gornja vas-
Poljane je uro kasneje zaradi
obilnega dežja kanalizacij-
ska voda zalila okolico gostil-
ne v Gorenji Dobravi, zama-
šeno kanalizacijo so očistili
gorenjevaški prostovoljni ga-
silci. Posredovali so še v zali-
tem gospodarskem objektu
na Poti na Prtovč v Gorenji
vasi. Meteorna voda s hriba
je pričela zalivati tudi stano-
vanjski objekt v Stari Oselici.
Aktivirani so bili gasilci iz
Trebije, ki so očistili tri pre-

puste za meteorne vode ter
cestišče. V Jarčji dolini je hu-
dourniška voda precej po-
škodovala cesto, ki vodi do
dvanajstih hiš, in tako je do-

mačinom onemogočen do-
voz. Kot opozarjajo, je hudo-
urniška voda že večkrat po-
škodovala makadamsko ce-
sto, od občine Žiri pa že več

kot deset let zaman pričaku-
jejo rešitev oziroma asfaltira-
nje. 

Gasilci na škofjeloškem
območju so imeli veliko dela
tudi v sredo. Na Kidričevi ce-
sti v Škofji Loki so prostovolj-
ni gasilci iz Virmaš zjutraj iz-
črpavali vodo iz skladiščnih
prostorov, popoldne pa so ga-
silci iz Poljan izčrpavali vodo
iz gospodarskega poslopja in
stanovanjskega objekta ter
očistili okolico, kamor je na-
neslo blato in pesek.

Že dopoldne se je vremen-
ska ujma znesla tudi nad Je-
senicami in okolico. Naliv je
bil najhujši nekaj minut pred
dvanajsto in meteorna voda
je zalila več kot trideset kleti v
stanovanjskih objektih, gara-
že, skladišča in trgovine. Pri-
padniki civilne zaščite in ga-
silci so v Javorniškem Rovtu
z delovnim strojem odstrani-
li naplavljene hudourniške
naplavine, ki so zasule cesto
in ogrožale most. Vodo so iz-
črpali gasilci Gasilsko reše-
valne službe Jesenice ter
prostovoljni gasilci iz društev
Jesenice, Koroška Bela, Blej-
ska Dobrava, Javorniški Rovt,
Planina pod Golico in Hruši-
ca. V sredo zjutraj je meteor-
na voda spodkopala cesto v
Šenturški Gori in tamkajšnji
gasilci so z vrečami peska
preusmerili tok vode, mete-
orna voda pa je zalila skla-
diščne prostore podjetja Al-
petour v Škofji Loki.

Hudournik zahteval smrtno žrtev
Neurje v začetku tedna sicer ni povzročilo večje škode, ampak predvsem veliko dela za gasilce na
škofjeloškem in jeseniškem območju.

Bohinj

Po denar in cigarete

Neznani storilec je v noči na ponedeljek vlomil v dva poslov-
na prostora na območju Bohinja. Iz okrepčevalnice si je pri-
lastil 90 zavojčkov cigaret različnih proizvajalcev in približ-
no 60 evrov menjalnega denarja, iz trgovine pa okoli tisoč
evrov gotovine. 

Kranj

Izginile registrske tablice

Nepridiprav je v noči na ponedeljek s parkiranega vozila v
okolici Kranja ukradel registrsko tablico z oznakami LJ 78-
2DX. Tablica je pripadala Volkswagnovemu Golfu.  M. G. 

Neurje je krepko poškodovalo tudi makadamsko cesto v
Jarčji dolini, za katero domačini od občine Žiri že vrsto let 
zaman pričakujejo asfalt.

Matjaž Gregorič

Ljubljana - Na Generalni po-
licijski upravi so predstavili
nevarnosti svetovnega spleta
za otroke in preventivne na-
svete otrokom in njihovim
staršem, kako se lahko zava-
rujejo pred možnimi zlora-
bami. Brskanje po spletu
otrokom ponuja številne za-
bavne, uporabne in koristne
vsebine, po drugi strani pa
ga uporabljajo tudi ljudje, ki
imajo slabe namene oz. ki
lahko prek spleta otroka tudi
zlorabijo. Kot je pojasnila
Tatjana Mušič, vodja Oddel-
ka za mladoletniško krimi-
naliteto v Upravi kriminali-
stične policije, nekateri posa-
mezniki iščejo svoje tarče
prek interneta in jih potrpež-
ljivo zavajajo s pozornostjo
in prijaznostjo, pa tudi z ob-
ljubami in darili. Ti ljudje so

pripravljeni porabiti veliko
časa, denarja in energije, da
bi dosegli svoj cilj. Otroka
poslušajo, ga razumejo in
mu pomagajo reševati teža-
ve. Pridobijo si otrokovo za-
upanje in potem ga počasi
zvabijo v razgovore s spolno
vsebino. Nekateri se zadovo-
ljujejo z razgovori o spolno-
sti, drugi to počnejo, da bi
pridobili slike ali posnetke, ki
jih označujemo z izrazom
pornografsko gradivo, ki jih
zbirajo ali z njimi trgujejo,
lahko pa so to le pripravljalna
dejanja za srečanje z otro-
kom v živo. Otroci in starši
morajo vedeti, da je povsem
verjetno, da ljudje, s katerimi
se pogovarja prek spleta, lah-
ko v resnici niso to, za kar se
predstavljajo. Lani je policija
podala na okrožna državna
tožilstva 56 kazenskih ovadb
zaradi prikazovanja, izdelave,

posesti in posredovanja por-
nografskega gradiva. Veliko
prijav je policiji posredovala
tudi prijavna točka Spletno
oko. Od 196 prijav v letu

2008 je bilo pet primerov
razširjanja gradiva spolnih
zlorab otrok prek slovenskih
strežnikov, druge so odstopi-
li policijam drugih držav.

Otroci so lahko tudi ogroženi
Brskanje po svetovnem spletu je za otroke zabavno, hkrati pa lahko tudi polno nevarnosti.

Ni vse le zabavno - na spletu na otroke preži tudi vrsta
nevarnosti.

VELIKO AKCIJSKO PRODAJO
hladilnikov in zamrzovalnikov za gostinstvo in trgovino zara-
di zaključevanja proizvodnje v stečaju s popusti tudi več kot
50 odstotkov. V prodaji so artikli HG 500 (320l do 345l s pol-
nimi ali steklenimi vrati, 6 različnih modelov s prodajnimi ce-
nami od 277 evrov do 525 evrov in HG 150 (86l) s ceno 264
evrov. V objavljenih cenah je vključen DDV. Prodajalec zbira
naročila od 10. do 17. julija in sprejema samo naročila z
vplačano 20-odstotno varščino za resnost ponudbe (v
primeru, da naročnik odpove naročilo varščino zadrži proda-
jalec). Predviden rok dobave je 31. julij 2009. Prodaja se po
sistemu videno kupljeno (prodajalec ne daje garancije). Količi-
na je omejena, zato imajo prednost naročniki, ki prej vplačajo
varščino. Kupec mora pred prevzemom na dvorišču prodajal-
ca vplačati preostali znesek kupnine.

Informacije o prodaji se dobi na telefon: 
04/50 25 139 - ga. Irena Stojilova

web naslov: www.lth.si

LTH, d. d. - v stečaju objavlja
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Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, 
Tel.: 04/506 23 00
www.scsl.si

Če vam je poučevanje izziv in delo z mladimi vaša življenjska želja,
potem je delovno mesto

UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ZA AVTOSERVISERJE

prava služba za vas. Pričakujemo, da imate višješolsko ali sred-
nješolsko izobrazbo iz strojništva ali mehatronike in srednjo poklicno
izobrazbo s področja avtomehanike ali avtoserviserstva ter najmanj 3
leta delovnih izkušenj v avtoservisni delavnici. Imeti morate
pedagoško-andragoško izobrazbo in strokovni izpit v vzgoji in izo-
braževanju. Predložiti morate tudi potrdilo o nekaznovanosti.
Če izpolnjujete pogoje, potem je služba za nedoločen čas lahko vaša.
Povabilo velja 8 dni. Od vas pričakujemo prošnjo z dokazili. O izboru
boste obveščeni v 30 dneh.

�1. stran

Matjaž Gregorič

Kranj, Lesce, Kranjska Gora
- Gorenjski policisti v za-
dnjih dneh opažajo poveča-
no število vlomov v osebne
avtomobile. Neznanec je v
noči na torek v okolici Kranja
z razbitjem stekla v vratih
vlomil v parkiran avtomobil
in iz njega odvzel avtoradio
znamke JVC, vreden okoli
130 evrov. Na enak način je v
torkovih jutranjih urah avto-
mobilski tat vlomil v parki-
ran avtomobil v Lescah in iz
notranjosti izmaknil žensko
torbico z dokumenti, gotovi-
no in plačilnimi karticami.
Lastnico je oškodoval za oko-
li 200 evrov. V dopoldan-
skem se je na Vršiču nezna-
nec lotil osebnega avtomobi-
la in avtodoma. Iz prvega si
je prilastil torbo z dokumen-
ti, dvojimi očali in digitalnim

fotoaparatom, vrednost vse-
ga je ocenjena na okoli tisoč
evrov, iz drugega pa so z
njim izginili prenosni raču-
nalnik z raznimi pripomoč-
ki, komplet orodja in torba z
denarnico, dokumenti in
bančnimi karticami. Lastni-
ke je ”olajšal” za vrednost
poltretjega tisočaka. Možje
postave o vlomilcih še zbirajo
obvestila, naznanili jih bodo
tudi tožilstvu. Ob tem pa po-
licisti vse lastnike vozil in
voznike opozarjajo, naj par-
kirana vozila ustrezno zava-
rujejo in v njih na vidnih me-
stih ne puščajo torb, denar-
nic in vrednejših predmetov.
Občane naprošajo, da o opa-
ženih sumljivih osebah, ki se
dlje časa zadržujejo ob parki-
ranih vozilih, si ogledujejo
notranjost vozil ali več vozil
poskušajo odpreti, nemudo-
ma obvestijo policijo.

Številni vlomi v avtomobile
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Kam z gorenjskimi odpadki?
Gorenjska je edina slovenska regija, ki za odlagališče odpadkov še ni dokončno določila lokacije. / Foto: Tina Dokl

Otroci imajo odslej tudi 
svoj hotel.

Sprehodili smo se po novi 
brezjanski Poti miru.

Jef Albrechts - Flamec, ki se 
je slovenščine naučil med 
domačini na Starem vrhu.
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Aktualno

Boštjan Bogataj

Čeprav Gorenjska nima
centralnega regijskega odla-
gališča, hkrati pa ni niti enega
na seznamu odlagališč, ki
bodo lahko odprta po 16. juli-
ju, ni bojazni, da bi se naša
regija spremenila v eno veliko
smetišče. Ministrstvo za oko-
lje in prostor, ki ga vodi Karl
Erjavec, je namreč pripravilo
posebno uredbo, s katero do-
loča pogoje za nadaljnje obra-
tovanje deponij. Pri nas naj bi
poslej odpadke sprejemali le
še deponiji Mala Mežakla in
Kovor, zagotovo se zapirata
deponiji Tenetiše (Kranj) in
Draga (Škofja Loka). 

"Danes imamo le eno re-
gijsko odlagališče, žal pa vse
preveč govorimo le o odlaga-
nju in odlagališčih, premalo
pa o obdelavi odpadkov. Te je
treba sortirati, predelati,
morda uporabiti celo za pri-
delavo energije," pravi mini-
ster. Od načrtovanih petnaj-
stih regijskih centrov v Slove-
niji danes obratuje šele eden
(Sl. Konjice), osem jih je v
gradnji, štirje v fazi načrtova-
nja. Le v enem primeru - se-
veda na Gorenjskem - pa še
ni znana dokončna lokacija. 

Pod evropskim 
povprečjem

V Sloveniji je bilo leta 2007
z javnim odvozom zbranih
približno 421 kilogramov od-
padkov na prebivalca, kar je
pod evropskim povprečjem,
saj v najrazvitejših članicah
Evropske unije zberejo od
530 do 540 kilogramov na
prebivalca. "Žal pri nas kar
84 odstotkov odpadkov zgolj
odložimo. Zato se moramo
intenzivneje lotiti ločevanja
in predelave odpadkov, kar
nam bo uspelo tudi z dvesto
milijoni evrov, ki jih za uredi-
tev regijskih centrov name-
nja evropska finančna per-
spektiva do leta 2013," pravi
minister Erjavec. 

Za ureditev takšnega cen-
tra na Gorenjskem se župani
(veliko se jih je tudi že zame-
njalo) dogovarjajo vsaj ducat
let, od leta 2001 je znan tudi
zadnji sprejemljivi datum -
16. julij 2009, ko bodo zapr-
te vse druge deponije. Pa
vendar v tem času ni bila iz-
brana niti lokacija, ki bi jo
sprejelo lokalno prebivalstvo.
Minister meni, da je glavni

razlog za neuspeh neuvede-
na druga stopnja lokalne sa-
mouprave: "Pokrajine bi to
lažje uredile, tako pa je ta pri-
stojnost padla na občine. To
je bil in je še vedno hud pro-
blem, med glavne razloge pa
štejem premajhno ozavešče-
nost o ravnanju z odpadki
med prebivalci."

Na seznamu ni 
gorenjskih odlagališč

Po veljavni zakonodaji lah-
ko od 16. julija obratujejo le
odlagališča, ki so pridobila
IPCC dovoljenja, izpolnjevati
pa morajo še nekaj drugih
pogojev, kot je doseganje
predpisanega deleža bioraz-
gradljivih sestavin med vsemi
odloženimi odpadki, ti mora-
jo biti tudi obdelani, in drugo.
Po četrtku bo lahko delovala
le še tretjina sedanjih depo-
nij, na seznamu dvajsetih
(objavljen na spletni strani
ministrstva) pa ni nobenega
odlagališča na Gorenjskem!
O nadaljnjem obratovanju
posameznega odlagališča po
tem datumu bodo glede na
izpolnjevanja pogojev odloča-
li na Agenciji RS za okolje.
Tudi ta odlagališča (če bo na-
daljnje obratovanje sploh do-

voljeno - tudi za Malo Meža-
klo in Kovor) pa bodo lahko
delovala še največ štiri leta
oziroma do začetka delovanja
regijskih centrov. Zamik
omogoča peti člen evropske
direktive, vendar morajo
upravljavci odlagališč zagoto-
viti finančna jamstva, s kateri-
mi bodo kasneje ustrezno sa-
nirali in zaprli odlagališča. 

Ministrstvo lokacij za cen-
tralna regijska odlagališča ne
more določiti. "Občine mora-
jo same doseči soglasje z lo-
kalnim prebivalstvom, mi pa
se lahko vključimo z mediaci-

jo. Tudi za Gorenjsko imam
dober občutek, saj se župani
in občine zavedajo, da bo za-
dnji vlak kmalu odpeljal," pra-
vi minister Karl Erjavec. Na
vprašanje Gorenjskega glasa,
ali sprejema lokacijo na Poli-
ci, pa odgovarja: "Kot Nakla-
nec nisem navdušen nad lo-
kacijo, saj obstaja nekaj bolj-
ših rešitev, vendar je to stvar
županov. Zadnjih sedem me-
secev sicer potekajo intenziv-
ni pogovori, zato sem opti-
mist, sam bi interveniral le v
primeru izrednih razmer.
Teh ne pričakujem."

Stane Štraus, podžupan Mestne občine Kranj:
"Odpadke iz naše občine bomo po novem
odvažali na Malo Mežaklo. Sicer za regijsko 
odlagališče pripravljamo projektno 
dokumentacijo in pričakujem, da bomo vlogo
pripravili do konca leta. Zaradi novih razmer se
bodo cene ravnanja z odpadki v občini povišale
za štiristo odstotkov, saj bomo povečali število
ekoloških otokov, višja bo frekvenca odvozov,
dodana bo posoda za biološke odpadke, v 
prihodnjem letu postavljamo sortirnice. Sedaj
odložimo polovico zbranih odpadkov, z novimi
ukrepi naj bi jih še vsaj za tretjino manj."

Bernarda Podlipnik, generalna direktorica 
Direktorata za evropske zadeve in investicije na
okoljskem ministrstvu: "Aktivnosti v zvezi z
gradnjo gorenjskega regijskega odlagališča 
tečejo, v pregledu imamo prvi osnutek vloge,
vendar to še ni končna odločitev. Mestno občino
Kranj smo prosili, da pripravi jasno prezentacijo
centra lokalnemu območju, vendar tega še ni.
Prav od partnerskega odnosa z okoljem je
odvisen vsak takšen projekt. Trenutno je zgornja
polovica Gorenjske z Malo Mežaklo rešena, na
vrsti so pogajanja z občino Tržič in odlagališčem
Kovor. S podobnimi težavami se srečujejo tudi
na Primorskem."

Kam z gorenjskimi
odpadki po četrtku?
Po 16. juliju bo po napovedih ministra Karla Erjavca v Sloveniji delovala le še tretjina dosedanjih 
odlagališč odpadkov. Na prvem seznamu ni niti enega odlagališča na Gorenjskem.

Mnenja

"Odlaganje odpadkov je danes 
prepoceni, zato tudi naše navade o
ločevanju in sortiranju odpadkov niso
prave," pravi Bernarda Podlipnik in
dodaja, da se bo ravnanje z odpadki
podražilo po vsej Sloveniji, vendar:
"Vsaka občina bo morala imeti 
interes, da na svojem dvorišču loči
čim več odpadkov in na deponijo
odloži čim manj. Zato do enormnega
povečanja cen za prebivalce ne bi
smelo priti. Gre za trdo delo, za veliko
investicij občin in bistveno večjo 
disciplino vseh sodelujočih. Tudi
kaznovanje občin je danes premilo."

Novosti po 16. juliju so:
- uvedba finančnih jamstev za 
upravljavce odlagališč odpadkov 
(vsi upravljavci morajo zagotoviti 
zaprtje odlagališča);
- štiriletno podaljšanje cilja iz 5. člena 
direktive o odlaganju odpadkov na 
odlagališčih (Slovenija je izkoristila
možnost odloga zaradi zamika pri
gradnji infrastrukture za obdelavo 
komunalnih odpadkov);
- možnost obratovanja odlagališč po
16. juliju za odlagališča, ki niso 
opredeljena kot regijska (z novelirano
uredbo in pod določenimi pogoji bodo
lahko obratovala še nekatera 
odlagališča).
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Minister Karl Erjavec: "Kot Naklanec nisem navdušen nad lokacijo na Polici, saj obstajajo
boljše rešitve. Zadnjih sedem mesecev sicer potekajo intenzivni pogovori na to temo, zato
sem optimist. Izrednih razmer ne pričakujem." I Foto:Tina Dokl
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Reportaža

Mateja Rant

Šolske počitnice za večino
otrok pomenijo dva meseca
brezskrbnega uživanja, zato
pa povsem brez skrbi verjet-
no ne morejo biti njihovi
starši. Zlasti z uvedbo deve-
tletnega osnovnega šolanja
namreč med šolskimi počit-
nicami brez varstva ostanejo
že šestletniki, in če nanje ne
morejo paziti dedki, babice
ali drugi sorodniki, se mora-
jo starši znajti drugače. V
tem primeru se lahko obrne-
jo na enega od številnih dru-
štev, ki vsaj v času, ko so star-
ši v službi, poskrbijo, da nji-
hovi otroci niso prepuščeni
samim sebi. Dopoldneve
otrokom zapolnijo z različni-
mi ustvarjalnimi delavnica-
mi ter športnimi in drugimi
prostočasnimi dejavnostmi.

Prvi pravi hotel za otroke

Otroci pa so pred časom
dobili tudi prvi pravi hotel, v
katerem lahko za nagrado,
darilo ob rojstnem dnevu ali
kar tako brez staršev preživi-
jo tudi do dva tedna. V Pred-
dvoru so namreč odprli Omi-
no graščino, ki omogoča var-
stvo že najmlajšim in v nuj-
nih primerih celo dojen-
čkom, a so ti dobrodošli bolj
za krajši čas, recimo za eno
noč. Za celodnevno bivanje
otrok v Omini graščini bodo
starši odšteli okrog šestdeset
evrov, malim nadebudne-
žem pa je na voljo pet temat-
sko opremljenih sob, tako da
si lahko vsak izbere svojo
najljubšo. V Omini graščini
lahko naenkrat biva do dva-
najst otrok, ki bodo svoj čas v
hotelu preživljali pod sloga-
nom Narava je naša zabava.
V hotelu otrokom namreč
ponudijo še precej več kot
zgolj namestitev. Med dru-
gim imajo na razpolago graj-
sko ustvarjalnico - sobo za
ustvarjanje oziroma predava-
nja, praznovanja in zabave,
pa tudi "zakladnico", to je
sobo za prosti čas, ki ga lah-
ko preživijo v družbi knjig.
"Omina Graščina je v bistvu
polni penzion z dnevnim in
nočnim varstvom ter umirje-
nimi in usmerjenimi zapo-
slitvami prek dneva s po-
udarkom na zdravem načinu
življenja," je razložila idejna
vodja hotela Irena Kožuh in
dodala, da bodo vse dejavno-
sti in bivanje samo pravza-
prav igra, pri čemer bo več-
ina dejavnosti zunaj s po-
udarkom na ekologiji, bonto-
nu, navajanju na timsko
delo, spodbujanju individu-

alnosti ... "Otroci bodo lahko
deležni tudi primernih tera-
pij, učenja hitrega branja, je-
zikov in podobno." 

Televizije in računalnika pa
v času bivanja v hotelu ne
bodo uporabljali. A kljub
temu ne bo dolgčas niti naj-
stnikom, zagotavlja Irena Ko-
žuh. "Z najstniki se bomo lo-
tevali zanje žgočih in aktual-
nih tem, veliko bo tudi šport-
nih dejavnosti in zaposlitev,
ki jim bodo pomagale do sa-
mozavesti in bolj samostojne-
ga ter s tem kakovostnejšega
življenja." Prve male goste
bodo sprejeli že ta konec ted-

na, saj je povpraševanje izred-
no veliko, pravi Irena Kožuh.
Tako namreč tudi starši dobi-
jo priložnost, da si privoščijo
vikend tudi samo v dvoje. 

Ponudbo prilagodili 
družinam

Zelo pestra je tudi ponud-
ba tako imenovanih družin-
skih paketov, kjer poleg
ugodnosti in popustov pri ce-
nah za bivanje otrok ponuja-
jo še številne aktivnosti za
otroke. Tudi v tem primeru
tako starši lahko kakšen tre-
nutek izkoristijo samo zase.

Družinam pa so v celoti pri-
lagodili ponudbo hotela Savi-
ca na Bledu. Družinam je
prilagojena oprema sob in je-
dilnice, ponudba igralnih po-
vršin za otroke, otroška ani-
macija in dodatne storitve.
Otroci recimo ne spijo na po-
možnih ležiščih, ampak so
jim na voljo standardne po-
stelje ali posebne otroške po-
steljice, na voljo so zaščite za
električne vtičnice, pručke za
kopalnico, posebna otroška
sedala za stranišče in druga
oprema, ki pride prav druži-
nam z majhnimi otroki.
Otrokom so na voljo tudi otro-
ški meniji s prilagojeno izbiro
hrane za zajtrk in posebnim
otroškim bifejem ob večerji.
V hotelu je opremljena poseb-
na otroška igralnica, kjer vsak
dan pripravijo animacijski
program. Ta je v prvi vrsti na-
menjen otrokom, aktivnosti
pa so oblikovane tako, da pri
njih lahko sodeluje cela druži-
na. "Naš osnovni namen je
druženje otrok in njihovih
staršev ter gostov med sabo.
Tako nastane ena velika dru-
žina," je poudaril direktor ho-
telov Golf in Savica Tine
Brodnjak. Za sobo v omenje-
nem hotelu, ki vključuje noči-
tev z zajtrkom, je treba odšte-
ti od 90 do 160 evrov, otroci
do 12. leta pa bivajo zastonj.

V prvem letu delovanja so
v hotelu Savica ustvarili do-
brih 22 tisoč nočitev, kar je
osem odstotkov več, kot so
jih ustvarili v letu 2007 v ta-
krat še neprenovljenih
Apartmajih Golf. Več kot
polovico nočitev pripisujejo
družinam, kar po njihovem
dokazuje, da je bila odločitev
za oblikovanje družinskega
hotela pravilna. "Mnogi gosti
se vračajo in so bili pri nas
tudi že trikrat ali štirikrat," je
zadovoljen Tine Brodnjak.

Tudi hotel za otroke
Predvsem najmlajši otroci tudi med šolskimi počitnicami potrebujejo varstvo. Staršem so na voljo 
različne oblike varstva, od dnevnih dejavnosti in poletnih taborov do po novem celo otroškega hotela.

Irena Kožuh, idejna vodja Omine graščine: 
"Ideja za tak hotel je zorela dobrih dvajset let.
Moj delavnik je posejan z otroki in skrbjo za 
njihovo zadovoljstvo. Ob pogovorih s starši sem
vedno znova naletela tudi na željo po tovrstnem
varstvu, saj njihovi mali nadebudneži včasih 
ostanejo brez varstva ali pa jim popolnoma 
nehote preprečujejo biti in ostati tudi dober
partner, ne le očka ali mamica. Zato je prišel čas
za uresničitev moje mladostniške vizije."

Tine Brodnjak, direktor hotelov Golf in Savica:
"Pri zasnovi družinskega hotela smo se 
zgledovali pri ponudnikih podobnih storitev v
tujini, zlasti avstrijskih otroških hotelih, saj se je
izkazalo, da ta ponudba pri nas predstavlja tržno
nišo. Naš namen je bil v večji meri osvojiti
slovenski trg, kar nam je tudi uspelo, saj so v
minulem letu v celotni strukturi gostov 
slovenski gostje predstavljali 16-odstotni delež."

Robert in Matej, prva gosta Omine graščine:
"Ob vstopu v hotel sva videla veliko sob - 
princeskino, morsko, vesoljsko, dinozavrsko ...
Nad njimi sva bila navdušena. Spala sva v 
čudoviti vodni postelji, kar je bilo zelo prijetno.
Zajtrk, kosilo in večerja so bili zelo slastni - če
sva vse pojedla, pa sva dobila še sadno kupo, 
torto ali sladoled. Res sva se imela čudovito in
bova še prišla!"

Mnenja
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Za nekatere programe za otroke je 
treba plačati zgolj simbolično ceno
oziroma pokriti stroške porabljenega
materiala ali vstopnine na bazen, recimo.
Zlasti jezikovni poletni tabori pa lahko
starše olajšajo tudi za več sto evrov.
Med bolj priljubljenimi ponudbami za
letovanje otrok, če sodimo po rezultatih
glasovanja na enem od družinskih 
portalov, sodi poletni teden zabave v 
gorenjskem letovišču Pineta v začetku
julija, pripravlja pa ga Društvo športnih
sodelavcev in svetovalcev Slovenije. 
Avgusta se jim je mogoče pridružiti
tudi na Voglu na Robinzonskih 
počitnicah. 

Za varstvo med počitnicami poskrbijo
tudi v nekaterih šolah, za kar je treba
odšteti pet evrov na dan. "Za 
organizirano počitniško varstvo za
otroke prvega razreda smo se odločili
na podlagi velikega števila prijav, saj bo
med počitnicami v različnih terminih v
varstvu kar 15 otrok," je pojasnila 
ravnateljica osnovne šole Simona Jenka
iz Kranja Nevenka Škrlj. Otroci bodo
lahko v šoli oziroma vrtcu ob šoli
preživeli od 6.30 do 16. ure.

V hotelu za otroke je še zlasti priljubljena morska soba z vodno posteljo. I Foto: Tina Dokl
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Zanimivost

Marjana Ahačič

Brezje - Izhodišče dva in pol
oziroma skoraj šest kilome-
trov dolge brezjanske Poti
miru, ki so jo uradno odprli
sredi junija, je pred baziliko
Marije Pomagaj na Brezjah,
kjer je postavljena tudi
osrednja informacijska ta-
bla. Lahka krožna pohodni-
ška pot dveh različnih dolžin
je opremljena s smerokazi v
obliki sonca in informacij-
skimi tablami, ki pohodnika
od izhodišča najprej usmeri-
jo čez trg, nato pa ob samo-
stanskem zidu mimo poko-
pališča in čez Brezjansko
polje do senčnega počivališča
z razgledom na Dobrčo, Stol
in Begunjščico. Ob lepem
vremenu se od tam na levi
strani vidi vse do Triglava, na
desni pa pogled seže na
Kamniške Alpe s Kriško
goro in Storžičem v ospre-
dju. 

Informacijska tabla nato
pohodnika usmeri v gozd.
Po stopnicah se spusti na
spodnjo teraso, kjer se pot
tik pod robom Brezjanskega

polja razcepi na krajši brez-
janski in daljši peraški del.
Prvi vodi po dokaj strmem
pobočju po gozdni vlaki v
gozd in pod robom polja na-
zaj na Brezje, drugi pa se
spusti do potoka Peračica.
Čez potok vodi lesena brv,
pot pa nato vodi levo po pro-
strani gozdnati in z vodo bo-
gati Grofiji, kjer si je mogoče
ogledati tudi verjetno največ-
je drevo v dolini potoka Pera-
čica, več kot 40 metrov viso-
ko Vovkovo smreko.

Peraški slapovi na
robu poti

Oznake vodijo naprej po
gozdni poti ob potoku vse do
Peraških slapov. Ob spod-
njem je postavljena informa-
cijska tabla z osnovnimi po-
datki, do zgornjega slapa,
kjer so na voljo informacije o
znamenitem kamnu, pera-
škem tufu, pa se je treba
povzpeti čez most in po stop-
nicah. Zeleni peraški tuf so
nekoč lomili v bližini obeh
slapov; domačin Janez Pra-
protnik se spomni, da so ga

zaradi izjemne trdnosti ne-
koč lomili tako, da so vanj
pozimi vklesali razpoke in
jih zalili z vodo, ki je na mra-
zu zmrznila in tako odlomi-
la del kamnite stene. Ob sla-
povih, kjer je na leseni klopi
priložnost za počitek, se pot
obrne nazaj. Po gozdni cesti
vodi do vasi Peračica in na-
prej po cesti Leše-Brezje na
izhodišče pred baziliko. 

Brezjansko pot miru so
skupaj pripravili Občina Ra-
dovljica, Turistično društvo
Brezje in Frančiškanski sa-
mostan Brezje, ki naj bi še le-
tos poleti na delu poti po vasi
postavil še štirinajst kulturno-
verskih znamenj. Tako bo za-
res postala tisto, kar so si za-
njo zamislili vsi, ki so si priza-
devali za njeno ureditev: so-
žitje človeka, narave in miru. 

Pot miru med 
baziliko in Grofijo
Glavni sprehajalci po brezjanski Poti miru so za zdaj domačini; morda se jim bodo kmalu pridružili
tudi romarji, ki k baziliki Marije Pomagaj že dolgo ne hodijo več peš. 

Brane Šmitek, tajnik Turističnega društva Brezje:
"Brezje so odlična izhodiščna točka za pohod-
nike in kolesarje; na vse strani se je mogoče
odpraviti. S pevci smo se preteklo soboto že 
trinajstič odpravili na večurni pohod v okolico
Brezij, pa doslej v vseh letih še nismo ponovili
poti, toliko jih je! Po Poti miru za zdaj hodijo
predvsem domačini in okoličani, prepričan pa
sem, da bo zanimiva tudi za obiskovalce Brezij."

Janez Praprotnik, predsednik KS Brezje:
"Še ogromno poti je tod okoli, številne so ostale
še iz časov, ko so ljudje na Brezje romali peš.
Ena med njimi prihaja iz Globokega, druga, 
najstarejša iz Otoč, daleč najbolj obljudena pa 
je tista, ki čez Peračico vodi iz Tržiča. Zdi se mi
pametno, če bi tudi te obnovili in označili. 
Sprehajalci jih redno uporabljajo, na stotine 
ljudi prihaja sem na dnevne daljše ali krajše
sprehode."

Simon Resman, gozdar, avtor projekta Sončne poti
"Projekt tematske poti, s katerim dosedanjemu
narodnoidentitetnemu blišču Brezij dodajamo
nove razsežnosti, je nastal v kontekstu razmerja
med tradicijo in inovacijo, med prostorom in
kulturo, med starožitno naravo in duhovnim
iskanjem. Sončna pot Brezje predstavlja
priložnost, da romarji in drugi obiskovalci Brezij
aktivneje preživijo prosti čas in ob tem spoznajo
naravne lepote povodja Peračica in se duhovno
poglobijo."

Peraška slapova sta na skrajnem severozahodnem koncu
poti. V njuni bližini so nekoč lomili zeleni kamen, znameniti
peraški tuf. I Foto: Marjana Ahačič

Vovkova smreka je verjetno najvišje drevo v Grofiji. Stara je
okoli 130 let, v višino meri 41,5 metra, premer drevesa v
prsni višini pa je 102 centimetra. I Foto: Brane Šmitek

Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah vsako leto obišče 250 
tisoč romarjev. Včasih so hodili peš, danes prihajajo z avto-
busi in avtomobili, zato bo Pot miru verjetno kmalu postala
zanimiva tudi zanje. I Foto: Anka Bulovec

Dobršen del poti vodi ob potoku Peračica, ki ga pohodnik
večkrat prečka po leseni brvi. I Foto: Brane Šmitek 
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Pogovor

Danica Zavrl Žlebir

Ravno zaradi tega so ga Lo-
čani, sicer gostoljubni, a
tudi nezaupljivi ljudje,
sprejeli kot človeka, vredne-
ga zaupanja in spoštovanja.
Iz poznanstva z Jefom se je
razvilo najprej neformalno,
nato pa tudi uradno sodelo-
vanje med občinama Škofja
Loka in Maasmechelen.
Pred kratkim se je ob praz-
niku občine Škofja Loka in
ob desetletnici uradnega
pobratenja slovenske in bel-
gijske občine znova mudil v
njemu ljubih krajih. 

Kako se spominjate začetkov
pobratenja z občino Škofja
Loka? 
"Leta 1990, še v času takrat-
ne Jugoslavije, nas je pot po-
polnoma naključno prvič za-
nesla v Škofjo Loko. Potem
sva z ženo vsako leto obiska-
la Slovenijo in ostajala v
Škofji Loki (in okolici). Leta
1994 smo vzpostavili prve
stike z županom Igorjem
Drakslerjem. Počasi in za-
nesljivo (predvem počasi)
smo se ljudje iz obeh skup-
nosti spoznavali prek naših

predstavnikov, kar je leta
1999 pripeljalo do podpisa
protokola o sodelovanju.
Ljudje iz Škofje Loke so leta
2000 prišli v Maasmecheln
z dvema avtobusoma in se
vrnili s tremi. To je bil zače-
tek celotne serije skupnih
dejavnosti in medsebojnih
obiskov." 

Kakšne podobnosti vidite
med obema občinama?
"Ločani in Flamci imajo isti
burgundski življenski slog:
oboji so gostoljubni, radi
dobro jedo in pijejo, so pri-
jazni in radi pomagajo ... Pa
narava in gozdovi." 

V Maasmechelnu živi tudi
veliko Slovencev. Kakšne
stike imate z njimi? 
"V Maasmechelnu živi pri-
bližno petsto prebivalcev slo-
venskega rodu ... Imamo
dve slovenski društvi: Slom-
šek in Sv. Barbara. Z njimi
praznujemo očetovski in
materinski dan, skupaj gre-
mo na romanja, praznuje-
mo božič in se udeležujemo
velikonočne maše ob 6. uri
zjutraj. Dobro sodelovanje
teh dveh društev obstaja tudi

s slovenskima združenjema
Prešeren iz Bruslja in Naš
dom iz Genka. Skupaj praz-
nujemo dan državnosti
okrog 25. junija na sloven-
skem veleposlaništvu v
Bruslju. Nekoč je bil v Gen-
ku tudi Janez Dolinar s svo-
jo radijsko oddajo."

Kako ste se naučili sloven-
skega jezika?

"Sam sem leto in pol hodil na
tečaj slovenskega jezika v Ma-
asmechelnu, in sicer enkrat
na teden, ob sredah, od sep-
tembra 1996 do decembra
1997, vse do tedaj, ko sem
prevzel funkcijo podžupana
od 1998 do 2000. Kljub temu
pa menim, da sem se jezika
resnično naučil tam gori, na
Starem vrhu ... med pogovori
z domačini."

Za vas pravijo, da zelo pogo-
sto prihajate v Škofjo Loko,
zlasti radi pa imate škofjelo-
ške hribe. Kaj vas je tako
pritegnilo v teh krajih?
"Sistem kmečkega turizma,
narava, gore, predvsem pa
prijazni in gostoljubni ljud-
je. Sami imamo hribe, viso-
ke do sedemdeset metrov,
ki pa jim kljub temu pravi-
mo gore."

Jezika sem se naučil med 
domačini na Starem vrhu
Jef Albrechts, Flamec, ki govori slovensko, o njem pravijo tisti, ki ga poznajo že skoraj dve desetletji, odkar ga je iz belgijskega Limburga prvič zaneslo 
v škofjeloške hribe. Vanje se je zaljubil in se vse pogosteje vračal, med domačini se je naučil tudi slovenskega jezika. 

Jef Albrechts

”Sam sem leto
in pol hodil na
tečaj slovenskega
jezika v 
Maasmechelnu,
kljub temu pa
menim, da sem
se jezika resnično
naučil tam gori,
na Starem vrhu
... med pogovori
z domačini.”
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»ALPE – kot jih vidijo ptice« je mednarodni projekt, s katerim 

predstavljamo celotno verigo Alp, kot izjemen in enkraten geološki, 

geografski, biotski, kulturni ter gospodarski prostor. Projekt pokriva 

celotne Alpe in zajema države: Monako, Francijo, Italijo, Švico, 

Liechtenstein, Nemčijo, Avstrijo in Slovenijo.
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

Piše: Simon Šubic

Na vesti ima več
oboroženih ropov
Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v 
Ljubljani je odredil pripor zoper 22-letnika iz
okolice Ljubljane, ki je konec junija domnevno
oropal pismonošo iz okolice Dola pri Ljubljani.
Ljubljanski kriminalisti so osumljenega prijeli
30. junija, na dan ropa. Kot je pojasnil vodja
kriminalistov na Policijski upravi Ljubljana
Branko Japelj, je osumljeni Ljubljančan
oborožen in zamaskiran od pismonoše zahteval
gotovino in mu nazadnje ukradel torbo. Pri
hišni preiskavi osumljenčevega doma so 
odkrili več kosov imitacij orožja, pištolo z 
nabojnikom ter masko in denar, ukraden 
poštarju. 22-letnik je že stari znanec ljubljanske
policije, saj je v preteklosti zagrešil že več
oboroženih ropov; januarja lani je oropal 
trgovino v Dolskem, januarja letos pošto v 
Kresnicah pri Litiji, prejšnji mesec pa je za 
tarčo vzel tudi varnostnika v varnostnem 
podjetju v okolici Dolskega. V vseh naštetih
primerih je zahteval tisoč ali več tisoč evrov. 

Mladeniči oropali 
invalidskega upokojenca
Na okrožnem sodišču v Ljubljani so na 
zaporni kazni obsodili devetnajst in osemnajst
let stara mladeniča; prvi bo za zapahi preživel
naslednja štiri leta in štiri mesece, mlajši pa tri
leta. Na sodišču predstavljeni dokazi niso pustili
dvoma, da sta konec januarja skupaj s komaj
šestnajstletnim prijateljem v Višnji Gori 
brutalno napadla invalidskega upokojenca, 
sicer znanca. Podrli so ga na tla in pretepli, nato
pa ležečemu na tleh odvzeli ročno uro, prstan
ter denarnico s tristo evri in dokumenti. 
Devetnajstletnik je upokojenca poleg tega tepel
še toliko časa, da mu je razkril tudi pin kodo za
bančno kartico, s katere so kasneje dvignili
štiristo evrov in si jih razdelili. Istega dne sta 
devetnajstletnik in šestnajstletnik grobo 
pretepla še enega moškega. Mladoletniku 
bodo sodili posebej.

ČRNA KRONIKA TEDNA

Minuli teden trije mrtvi
Prejšnji teden so policisti obravnavali 152
prometnih nesreč, v katerih se je huje ali lažje
ranilo 192 ponesrečencev, trije pa so izgubili
življenje. Minuli konec tedna se je v trinajstih
prometnih nesrečah ranilo trinajst oseb, ena 
pa je umrla. Najpogostejši vzroki prometnih
nesreč so bili neprilagojena hitrost ter 
nepravilna stran in smer vožnje, so sporočili 
z Generalne policijske uprave. Slovenske ceste
so sicer letos terjale 94 smrtnih žrtev, osem
manj kot v enakem obdobju lani. 

Damjana Šmid

moj pogled

Stres naš vsakdanji (2)
Odzivanje na stres se razlikuje
od človeka do človeka. Kar je
nekomu izziv, je lahko druge-
mu veliko breme. Poleg inten-
zivnosti stresnega dogajanja
in časovne omejitve je pred-
vsem naše doživljanje tisto, ki
določa posledice stresa. Če po-
gledamo stres ob smrti naj-
bližjih ali ob prometnih nesre-
čah in pri neozdravljivi bolez-
ni, vidimo, da nam je v veliko
pomoč naš odnos do življenja.
Optimisti lažje premagujejo
stres kot pesimisti, kar pa še
ne pomeni, da ga manj občuti-
jo. Vsak človek ima svoje
obrambne mehanizme, ki se
sprožijo, da mu pomagajo pri
premagovanju stresa. Zato
ima velik pomen naša psihofi-
zična kondicija, za katero pa
moramo skrbeti že prej, ne

šele med stresom. Intenzivna
telesna vadba je za nekoga, ki
je ni navajen, v stresnem ob-
dobju bolj škodljiva kot korist-
na. Za človeka je dobro, da
ima vedno nekaj zaloge dobre-
ga počutja, tako fizičnega kot
psihičnega. Dokazano je, da
telesno aktivni ljudje lažje pre-
magujejo različne napore. Po-
leg tega je telesna aktivnost ti-
sta dejavnost, na katero najhi-
treje vplivamo in posledično
vpliva na naše mišljenje, ču-
stvovanje in fiziologijo telesa.
Če smo postavljeni pred ovire,
jih bomo bolje obvladali, če
smo aktivni. Hitra hoja prine-
se boljše rešitve kot sedenje na
kavču. Ko je človek aktiven, se
počuti svobodnega in kreativ-
ne rešitve se pojavijo hitreje
kot takrat, ko samo tuhtamo o

problemu. Pravijo, da se klin s
klinom zbija. Če to res drži,
potem je ob doživljanju stresa
treba poskrbeti za dražljaje, ki
bodo preusmerili naše misli s
problema na nevtralno ob-
močje. Od tam pa se nam mo-
goče pokažejo rešitve. Pri tem
so nam lahko v pomoč vse de-
javnosti, ki jih imamo v življe-
nju. Nekdo, ki ima širok krog
poznanstev, ki je aktiven v lo-
kalni skupnosti, ki se ukvarja s
hobiji, bo imel več možnosti,
da najde delo, kot če bi čepel
doma in se smilil samemu
sebi. Mreža, ki jo pletemo s
prijatelji in z aktivnostmi, ima
velik pomen, saj nam poma-
ga, da se o težavah pogovarja-
mo, slišimo različne poglede,
se sprostimo, dobimo podpo-
ro, si naberemo novih moči. 

Rokijeva zgodba o odraščanju (1)

Ni vsaka mama zaklad

Takrat, ko je pri njih stano-
vala Svetlana, bilo je ravno v
času vojne vihre v nekdanji
Jugoslaviji, se je nanjo zelo
navezal, saj je bila do uboge-
ga zapuščenega dečka zelo
materinska. Ona je šla z
njim, ko je moral oditi k zo-
bozdravniku, da mu izpuli
zob. Čeprav je bil že na pol
odrasel, obiskoval je sedmi
razred, ji je milostno dovolil,
da ga je ves čas "mučenja"
držala za roko in mu prigo-
varjala, da bo še vse dobro.
Že dolgo nisem, hote ali ne-
hote, srečala toliko zapušče-
nih, zavrženih in neljublje-
nih otrok kot ravno v za-
dnjih dveh letih. Ob vsaki
usodi posebej, o kateri sem
potem tudi pisala, sem se še
dolgo spraševala, kako to, da
znamo biti odrasli tako neiz-

prosno kruti in brez milosti
ravno do tistih, ki bi jih mo-
rali najbolj ljubiti. Razu-
mem, da v našem srcu z leti
usahne ljubezen do partner-
ja, pa si želimo najti druge-
ga, sorodno dušo, ki bi nas
razumela in nam stala ob
strani. Nikoli pa ne bom ra-
zumela, da so nam na tej
poti ovira otroci. In da se jih
nekateri lahko znebijo tako
kot smeti, ki jih vržejo v
kontejner.
Rokijeva zgodba pa je sploh
nekaj posebnega. Lahko bi
rekla, da celo unikatna. 
Uradno je veljal za edinca,
čeprav so mu zlobni jeziki
sem in tja namigovali, da
ima v eni od južnih republik
še dve ali tri polsestre, kate-
re so se rodile v maminem
prvem zakonu. A ker je
mama te govorice zmeraj
zanikala, jim ni nikoli po-
svečal večje pozornosti.
"Po svoje sem imel običajno
otroštvo. Pri nas je zmeraj
živel cel kup sorodnikov, ki
so prihajali in odhajali. Ne-
kateri so ostali leto, drugi
dve, nekateri celo štiri leta.
Odvisno je bilo od tega, ali
so prišli zaradi dela ali zara-
di študija. Očeta, ki je imel
svojo obrt, s katero se je ne-
nehno selil po vsej Sloveniji
in tudi po zamejstvu, itak ni-
koli ni bilo doma, mama je
bila sicer le gospodinja, a je
bila najbolj srečna med svo-
jimi prijateljicami, s kateri-
mi se je družila domala od
jutra do večera. Bila je zelo
nemirnega duha in ni dolgo
zdržala na enem mestu.
Tako mi je bilo usojeno, da
so name pazile sorodnice, in
ker so bile nagnjene k temu,
da so rade crkljale otroke,
zlasti mene, se mi je zmeraj
dobro godilo. Imel sem tudi
srečo, da so bile, vsaj nekate-
re, precej pametne, kar mi
je prav prišlo, kadar sem po-
treboval kakšno pomoč pri

učenju. Vajen sem bil, da
sem se zvečer sam umil, se
oblekel v pižamo in šel spat.
Nikoli me ni bilo strah, saj
zlepa ni bilo nikogar, ki bi
me držal za roko, če je slu-
čajno grmelo ali če je
zmanjkalo elektrike. Punce
so me naučile tudi kuhati.
Spominjam se, da mi je pa-
dlo na pamet, da si za svoj
peti rojstni dan naredim tor-
to. Nekajkrat sem bil zraven,
ko so jo pekle one, in ko
sem se lotil dela, sem vklo-
pil spomin, da bi jih posne-
mal pri delu, a ni šlo. Zasvi-
njal sem celo kuhinjo, naj-
bolj pa so "trpele" zavese ...
Takrat me je mama, menda
prvič, tako pretepla, da nekaj
dni nisem mogel vstati iz
postelje zaradi sledi udar-
cev, ki sem jih imel po vsem
telesu. Bilo je res grozno, iz-
menično je vihtela kuhalni-
co in me zmerjala z vsemi
možnimi izrazi, ki so ji pa-
dli na pamet," se spominja
Roki in v glasu ne more
skriti žalosti.
Ko se je mama umirila, je
prišla k njemu v sobo ter
mu zagrozila, da ga bo "pro-
dala ciganom", če bo kaj
omenil očetu. 
"Do takrat, ko se je vrnil oče,
sem že vse pozabil, a četudi
ne bi, mi na kraj pameti ne
bi padlo, da bi mu tožil. Bolj
kot moji udarci bi ga verjet-
no zanimalo to, da mame ni
bilo nikoli doma ...," je še
dodal Roki.
Takrat, ko je pri njih stano-
vala Svetlana, bilo je ravno v
času vojne vihre v nekdanji
Jugoslaviji, se je nanjo zelo
navezal, saj je bila do uboge-
ga zapuščenega dečka dokaj
materinska. Ona je šla z
njim, ko je moral oditi k zo-
bozdravniku, da mu izruje
modrostni zob. Čeprav je bil
že na pol odrasel, obiskoval
je sedmi razred, ji je milo-
stno dovolil, da ga je ves čas

"mučenja" držala za roko in
mu prigovarjala, da bo še
vse dobro. Zaradi nje je po-
zneje tudi izgubil strah pred
bolečino, saj je vedel, da
mora imeti ob sebi pravo
osebo, ki bo z njim delila
skrbi in težave, pa bo vse do-
bro.
"Ko smo potem v povezavi s
Cankarjem in njegovo ma-
terjo pisali v šoli esej, nisem
pisal o lastni materi, temveč
o Svetlani. Žal se je vse sku-
paj zdelo učiteljici tako ne-
navadno, da me je zatožila
mami, ko je enkrat pred
koncem leta prišla na govo-
rilne ure. Dobro se še spo-
minjam: takoj ko je zapelja-
la na dvorišče in sunkovito
ustavila avto pred garažo,
sem vedel, da je nekaj naro-
be. Nič pametnega mi ni pa-
dlo na pamet, saj sem bil od-
ličnjak in sem vedel, da jo
ocene niso mogle razkuriti.
Med preklinjanjem je pri-
vihrala po stopnicah in se
potem na silo ustavila pred
menoj, ko sem sedel za
mizo in se basal s pico, kate-
ro sva spekla s Svetlano. Za-
čele so padati klofute in
medtem ko me je pošiljala v
pičko materino in me zmerja-
la z vsemi mogočimi izrazi, je
kričala, da mi bo že vtepla v
glavo, kako je ime materi, ki
me je rodila in ki skrbi zame.
Bil sem tiho in ne da bi se ji za
ped umaknil, sem prenašal
udarce, po licu mi ni pritekla
nobena solza. Ko se je utrudi-
la, mi je ukazala, naj grem k
Svetlani ter ji povem, da naj
spoka iz hiše. A nisem šel. Ta-
krat je bilo prvič, da sem pre-
kršil nenapisano pravilo: po-
klical sem očeta in ga prosil,
naj doma naredi red. Ne vem,
kaj sta imela z mamo, toda
Svetlana je ostala in to je bilo
vse, kar sem si želel. Brez nje
bi bilo moje življenje še večji
kaos, kot je bilo ..."

Se nadaljuje

Milena Miklavčič

usode
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Knjige in ljudje

Miha Naglič

Zadnjič smo se v prvem nati-
su tega podlistka priklonili
profesorju Francu Drolcu,
knjigoljubu in njegovi novi
knjigi ob avtorjevi 70-letnici.
Prav pa je, da zapišemo tudi
nekaj besed o izhodiščih in
ciljih tega pisanja. Najprej
zahvala direktorici, da je v
našem časopisu omogočila
novo rubriko o knjigah. In to
v času, ko mnogi vse glasne-
je in prepričano zatrjujejo,
da je s knjigo in časopisi ozi-
roma s tiskanimi mediji ko-
nec. Možnost, da bi razvoj
elektronskih in avdiovizual-
nih medijev sčasoma sklenil
obdobje pisnega komunici-
ranja in ga izpodrinil, je na-
povedal že kanadski sociolog
in komunikolog Marshall H.
McLuhan (1911-1980) v epo-
halni knjigi (in njej sledečih),
ki je izšla že leta 1962 s po-
menljivim naslovom Guten-
bergova galaksija in podna-
slovom Nastajanje tipograf-
skega človeka. Njegov je tudi
znameniti izraz, da postaja
ves svet ena sama "globalna
vas", v kateri bodo novi me-
diji omogočili globalno go-
vorno in vidno komunikacijo
namesto tiskane. O tem je to-
rej govoril že, ko še ni bilo di-
gitalnega komuniciranja in
svetovnega spleta. Tako kot

je novo dobo komuniciranja
omogočil Gutenbergov izum
tiska, naj bi jo tudi novi me-
diji. V tem je gotovo nekaj
resnice in ta je že očitna, a da
bi tiskane publikacije izumr-
le, mnogi in tudi podpisani
ne verjamemo. Knjige in
knjigoljubi ostajamo na svo-
jih knjižnih okopih, pišemo
in beremo še naprej, Guten-
bergova galaksija je še daleč
od svoje črne luknje.
Ljudje seveda še zdaleč nis-
mo vsi po vrsti knjigoljubi.
Nemara je kar veliko takih, ki
jim do knjig in časopisov
sploh ni ali jih celo ne mara-
jo; da bi jih kdo naravnost
sovražil, pa ne verjamem.
Kdo ne bi priznaval Biblije,
"knjige vseh knjig", naj jo
bere ali ne? V tem pisanju se
omejimo na tiste, ki pripada-
mo Gutenbergovi galaksiji,
pa naj smo v njej zvezde ali le
zvezdni prah. Ob tej prilož-
nosti se skušam spomniti, če-
sar se nisem še nikoli: kako
sem se sam znašel v knjiž-
nem osvetju? Mojo iniciacijo
v Gutenbergovo galaksijo sta
omogočila moj oče in časopis
Slovenski poročevalec, na ka-
terega je bil naročen. V njem
je med drugim izhajala tudi
slikanica Medvedek Neewa;
Mustrove sličice iz nje sem si
ogledoval sam, besedilo mi je
bral oče. To je bil obred, na

katerega sem čakal vsak dan,
tudi ob nedeljah, ko časopisa
ni prinesel poštar, ampak sva
ga morala iti na pošto sama
iskat.
Očetovo vlogo so pozneje
prevzele učiteljice, sam pa
sem naredil korak naprej, ko
sem leta 1967 kot gimnazi-
jec prišel v Ljubljano in tam s
pomočjo mladostnega prija-
telja odkril Trubarjev anti-
kvariat. Tam sem začel knji-
ge tudi kupovati in nastajati
je začela moja sedanja knjiž-
nica. Cen se ne spomnim,
vem pa, da je bil njihov delež
v moji tedanji štipendiji in
žepnini nižji kot je v seda-
njem zaslužku, po številu pa
jih je bilo kljub temu več. Za
obiskovalce antikvariatov je
posebno ugodna bera takrat,
ko umre kak učeni mož, nje-
govi potomci pa ne vedo, kaj
bi z njegovo knjižnico. In jo
ponudijo antikvariatu. Ta jo
odkupi, postavi na police in
tako se začne še zadnja raz-
prodaja nekega ustvarjalnega
življenja. Zbiralci, ki te knji-
ge kupujejo, z veseljem in po
razmeroma nizki ceni, se ne
zavedajo, da mogoče čaka
njihovo zasebno knjižnico
enaka usoda. Tudi sam se
tega zavedel šele nedavno;
odneham pa ne ...
O tem, koliko mi je bilo do
knjig, naj priča dejstvo, ki ga

javno najbrž še nisem pri-
znal: da sem jih kradel! Že
omenjeni prijatelj, s katerim
sva v tem početju sodelovala,
ga je tudi poimenoval: "par-
komunizacija". Kot da sva že
v komunizmu, sva si jih je-
mala po svojih močeh in po-
trebah. A le knjig; kruha ali
denarja ne bi ukradla, raje
sva denar, ki je bil za kruh,
namenila za knjige. Ko me je
enkrat ena od prodajalk pri
tem početju zasačila in doži-
vela histerični napad, tudi
sam nisem ostal neprizadet
in sem po tistem knjižno
parkomunizacijo opustil.
Vest me pa ni pekla, po če-
mer sodim, da je šlo kljub
vsemu za prisvajanje z do-
brim namenom.
Zdaj imam v svoji domači
knjižnici veliko knjig. Ko
sem jih zbiral, sem mislil:
nekoč jih bom že prebral.
Zdaj počasi že uvidevam, da
večine od njih ne bom niko-
li. O tem, kaj bo z njimi, ko
mene več ne bo, še ne raz-
mišljam. Upam le, da ne
bodo končale v antikvariatih,
kjer so bile po večini tudi
kupljene. "Habent sua fata li-
belli; knjige imajo svojo uso-
do," so vedeli že stari. Um-
berto Eco pa je v Imenu rože
ta izrek priredil: "Nikoli se
ne ve, kaj se lahko zgodi s
knjigo." To je gotovo res.

Jože Košnjek

med sosedi
Jože Košnjek

Na Koroškem se je konec juni-
ja in v začetku julija zvrstilo
nekaj vrhunskih in dobro obis-
kanih kulturnih dogodkov. V
Dravogradu na slovenski stra-
ni meje in večer kasneje v
Suhi/Neuhaus na Koroškem
je potekal že 17. pevski festival
Suha. Koroška izvedba festiva-
la, ki sta se je udeležila tudi žu-
panja Dravograda Marijana
Cigale in Suhe Gerhard Vi-
sotschnig je bila na dvorišču
znamenitega suškega gradu.
Lastnika gradu, zakonca Eva
in Herbert Lianigg sta pevcem
in gostom razkazala vzorno
ohranjen in vzdrževan grad.
Vsa leta je organizator festiva-
la Oktet Suha, ki je vodilna
manjša pevska zasedba na Ko-
roškem in tudi v Avstriji. Jese-
ni ga čaka gostovanje v Argen-

tini. Njegov umetniški vodja je
Edi Oraže. Pred njim je bil več
let umetniški vodja Matevž
Fabjan iz Kranja.
"S Švejkom kot en sam gledali-
ški oder niso zaživele samo cele
Vogrče. Sebi in nam so s svo-
jim nastopom dokazali, kako
sugestivno moč ima satira, ka-
dar jo pripravi zavzet gledali-
ški ansambel, in kako zelo si
ljudje želijo sproščenega hu-
morja," je ob predstavi Švejka
na prostem v Vogrčah/Rinken-
berg (Podjuna) v Novicah za-
pisal tajnik Slovenske prosvet-
ne zveze Janko Malle. Glavni
vlogi Švejka in vojnega kurata
Otta Katza sta izvrstno igrala
Herman Enzi in predsednik
domačega Katoliškega kultur-
nega društva Lojz Kerbitz.
Predstave na prostem si je ogle-
dalo nad tisoč ljudi iz vseh de-
lov Koroške. Na eni od pred-

stav sta bila med občinstvom
tudi visoki predstavnik Evrop-
ske unije v Bosni Valentin Inz-
ko in soproga Bernarda Fink
Inzko.
Slovenski generalni konzulat v
Celovcu je tudi letošnji Dan dr-
žavnosti počastil s koncertom v
Domu glasbe v Celovcu. Na
njem je nastopila slovenska
pevka Manca Izmajlova, ki sta
jo na violini in klavirju sprem-
ljala njen soprog Benjamin Iz-
majlov in pianist Blaž Jurjev-
čič. Gostitelj koncerta je bil slo-
venski generalni konzul v Celo-
vcu Matjaž Longar. Pevka, ki
je posnela albuma Slovenska
duša in Slovensko srce, je nav-
dušila občinstvo. Z odličnim
petjem ga je prepričala, kako
čudoviti so najbolj preprosti slo-
venski ljudski napevi.
Skupnost Južnokoroških kme-
tov se že pripravlja na tradicio-

nalni Kmečki praznik in na
Srečanje kmetov treh dežel, ki
bo letos v nedeljo, 26. julija, v
Selah/Zell Phare. Začelo se bo
ob 11. uri z mašo v selski cerkvi,
nato pa se bo nadaljevalo pred

bližnjim Gospodarskim cen-
trom. V kulturnem programu
bodo sodelovali tudi harmoni-
karji iz Železnikov. "Veselimo
se srečanja z Vami v prelepih
Selah", so zapisali v vabilu. 

Knjige in knjigoljubi (2)

Zvezde Gutenbergove 
galaksije

Oktet Suha (fotografija je s koncerta na letošnjem Tednu
kulture koroških Slovencev v Ljubljani) je uspešen
organizator pevskega festivala. / Foto: Jože Košnjek

Slovenci v zamejstvu (150)

Vrhunski kulturni dogodki

Marshall McLuhan, prerok konca Gutenbergove galaksije,
bere časopis.

Johan Gutenberg (1398-1468), izumitelj knjigotiska, 1455 je
prvi natisnil Biblijo. Bo Gutenbergovega stavca res doletela
smrt?
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razgled

Kaj je zdaj s to krizo? Nekate-
ri pravijo, da se še poglablja,
drugi, da že popušča. Po mo-
jem je bolj prvo kot drugo.
Hkrati pa je prav gotovo, da
bo čez poletje manj huda. To
je moč poletja kot takega, to
je čas, ko vsi malo popustijo.
Narašča le vročina; pred njo
se večina umakne in se manj
napreza. Z njo se morajo so-
očiti le kmetje, košnja in že-
tev se ne moreta odložiti,

suho in vroče vreme celo po-
trebujeta. Sonca so veseli
tudi kopalci, ko pridejo iz
vode. Vsi drugi pa težijo v
senco. Mnogi odpotujejo. Na
dopust se odpravijo šefi, tisti,
ki sicer priganjajo; pritiskajo
na podrejene in se upogibajo
pod nadrejenimi, kot kaki bi-
ciklisti; v času dopusta obmi-
rujejo ali se spravijo na pravo
kolo in podrejeni si oddahne-
jo. Počitnice si privoščijo
tudi politiki, ljudje, ki morajo
proizvajati probleme po svoji
službeni dolžnosti, da jih
lahko potem "rešujejo".
Skratka: poleti spričo vročine
vsi malo popustimo, sploš-
na, posebne in posamične
napetosti se zmanjšajo. Kri-
za, ki se ji ne mudi, to vidi,
tudi sama malo obsedi in si
misli: bom pa počakala.
Jeseni bo hudo. Kriza bo
vstala, z dopustov se bodo vr-
nili vsi, ki jo generirajo in ji
sekundirajo. Zato je moje
skromno priporočilo, ki ga
bom skušal upoštevati tudi
sam, da užijmo še to poletje!
Pri tem ni bistvena zunanja
pojavna oblika tega užitja. Ni
nujno odpotovati na dolge in
drage počitnice. Tem, ki si
jih lahko privoščijo, tudi ne
kaže zavidati. Zavist bolj ško-
di tistemu, ki ga žre, kot one-
mu, ob katerem je nastala in
zanjo sploh ne ve. Več je
vredno, da gremo vase in na-
redimo kaj zase. V dneh, ko
so šefi in politiki ter sodelav-
ci na dopustu, te manj oble-
gajo in si lahko vzameš več
časa zase. Pri tem sploh ni
bistveno, ali kam odpotuješ
ali ostaneš doma. Potovanje
zna biti naporno, doma si
lahko res odpočiješ. Bolj važ-
no je, da poleti, kjerkoli že si,
vsaj nekaj dni zaživiš druga-
če kot sicer. Da kaj prebereš,
greš v bližjo gostilno na pivo

ali na obisk k ljudem, za ka-
tere sicer ni časa - pa bo do-
bro delo njim in tebi. Vzeti si
čas zase in za druge, dopusti-
ti si dopustovati - to je tisto,
kar šteje in se naposled tudi
splača. Majhen vložek za ve-
liko dodano vrednost.
Spominjam se, kako lepo je
bilo, ko smo hodili na morje.
Še lepše pa je bilo pozneje,
ko sem bil že gimnazijec in
študent in se ni več spodobi-
lo, da bi hodil na morje s
starši. Tako so odpotovali
drugi štirje iz naše družine,
jaz pa sem ostal lepo doma.
Saj ne da teh, ki so odšli, ne
bi maral, ampak biti en te-
den v letu v hiši povsem
sam, je bilo gosposko. Skrbel
sem le za kure in zajce, ki jih
je bilo treba dvakrat na dan
nakrmiti in napojiti, ter rože,
ki so se zadovoljile s tem, da
so bile enkrat na dan zalite.
Na skrbi sem torej imel le
preostala, nečloveška živa
bitja v hiši in njihovo prehra-
no. Soočil sem se tudi s svo-
jo, kar je bilo nekoliko težje,
a je šlo. To so banalnosti, bi-
stvo je v tem, da je drugače in
da si sam svoj gospod. In da
to traja le določen čas; biti
svoboden ves čas je pa še bolj
naporno in za marsikoga
tudi pogubno, to vemo iz
književnosti in izkušenj, svo-
jih in drugih.
Ko poleti mnogi primeži ne-
koliko ali povsem popustijo,
si torej dopustimo malo dru-
gačnosti. Saj ne bo za dolgo.
Ko se dopusti in počitnice
končajo, ko se na svoja mesta
vrnejo šefi in politiki, bo idi-
le hitro konec. Na krizo tudi
tisti, ki jo menedžirajo, težko
vplivajo. Nam ostane mož-
nost, da naredimo vsaj nekaj
zase in za svoje najbližje.
Najprej pa užijmo vsaj malo
tega poletja ...

Užijmo poletje
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica
V politiki je vse relativno. In
začasno. Črno je lahko belo
in belo je lahko črno. Danes si
zvezda na političnem odru,
celo mednarodnem, jutri te ne
opazi niti vratar v tvoji "last-
ni" banki. 
Vzemimo Iva Sanaderja. Še
včeraj je kot vladni predsednik
sosednje Hrvaške gledal čez
Kolpo in čez Triglav narav-
nost v Bruselj in še dlje čez
Atlantik v Washington. Ban-
ska oholost pač. Zdaj ne vidi
več niti v svoj nekdanji dvor. 
Drži, da je odstopljeni hrvaški
vladni predsednik in predsed-
nik vladajoče stranke odstopil
sam, se pravi, brez celotne
vladne ekipe, drži pa tudi, da
nihče ne verjame, da je tudi
vrata v Banske dvore (in v

HDZ) za seboj zaprl sam.
Denimo, da ga ni čez državni
in strankarski prag brcnil ne-
kdo iz teme, iz ozadja. 
Kar se mene tiče, me ne bo ni-
hče prepričal, da tako vzviše-
no, samozavestno in, roko na
srce, tudi marsikomu dopad-
ljivo politično bitje, kot je bil
Ivo Sanader, odstopi kar
tako. Za "fazon". Kdo bi ver-
jel, če bi na primer slovenski
vladni predsednik Borut Pa-
hor, ki je prav tako vzvišen in
samozavesten, vsaj na videz,
če ne v resnici, jutri odstopil,
govorim, kajpada, teoretično,
češ da se je naveličal ali da
ima v svojem življenju pamet-
nejše posle, kot je vodenje slo-
venske vlade? Nihče. In isto
bi veljalo za katerega koli

vladnega predsednika katere
koli države na svetu. Visoke
politične kariere pač ne zgra-
diš za šalo in čez noč, še
manj, da bi se ji za šalo in čez
noč in meni nič tebi nič odre-
kel. Vsaj po lastni želji ne. Po
drugi strani ne bi noben za-
upanja vreden in trezen poli-
tik - državnik pa sploh ne -
pustil na cedilu države, da ne
rečem domovine, ki je po ne-
katerih ocenah tik pred ban-
krotom. 
Ne. Ivo Sanader ni odstopil,
vsaj po mojem prepričanju
ne, zaradi drugih (osebnih)
političnih načrtov ali ciljev.
Niti zaradi konkretnih ne-
uspelih zunanjepolitičnih ak-
cij njegove vlade ne. Še naj-
manj biva vzrok njegovega

nenadnega odstopa nekje v
Sloveniji. Kratko malo je Ivo
Sanader moral oditi z vseh
hrvaških političnih prizorišč.
Aktualnih in prihodnjih. Dr-
žavnih in strankarskih. 
Kdo je Iva Sanaderja v odhod
prisilil, je, kajpada, druga
zgodba. A, je ta, druga zgod-
ba, za aktualno notranjo in
zunanjo politično ter gospo-
darsko resničnost Hrvaške
povsem nebistvena. Bistveno
je, da je Hrvaška z Ivom Sa-
nadarjem ali brez njega v
strahotno bolečih škripcih. In
ne verjamem, da jo lahko iz
teh škripcev reši neka ad hoc
sestavljena vladna ekipa.
"Odlično sem spal, pa vi?" se
je dan po svojem odstopu Ivo
Sanader z zaigrano vedrino

šalil z novinarji. Glede na to,
kam je Hrvaška zabredla
tudi ali predvsem z njegovo
pomočjo, je namreč čisto ne-
človeško verjeti, da bi spal od-
lično. Razen če si ni pomagal
z uspavali.
Kakor koli, Ivo Sanader je po-
litično vzeto (zelo verjetno)
pokojni in ne verjamem, da
bo vstal od mrtvih. Z ozirom
na dosedanje politične izku-
šnje z našo južno sosedo pa,
žal, ne verjamem niti tega, da
se bodo zaradi odhoda Iva
Sanaderja s političnega prizo-
rišča politični odnosi med de-
želico na sončni strani Alp in
lipo našo v dogledni prihod-
nosti bistveno otoplili. Je že
tako, da volk dlako menja,
nravi nikoli.

Vaš razgled

Živina med opoldanskim počitkom na planinski paši na Kofcah - z razgledom v dolino in
pogledom na bližnje gore C. Z.

Nekdaj so konje uporabljali za delo na polju, travniku in v gozdu, danes prevladujejo konji
za šport in rekreacijo. Na sliki: konjiči in njihovi mladi jezdeci s škofjeloškega območja med
ježo po travniku - in pripravami na Škofjeloški pasijon, kjer so tudi sodelovali. C. Z.

petek, 10. julija 2009

Šala z Banskih dvorov
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Boštjan Bogataj

Kranj - Gorenjske gospodar-
stvenike smo vprašali, ali
bodo zaradi krize spremenili
letošnje načrte dopustovanja,
ali bodo dopustovali doma ali
v tujini in koliko običajno po-
trošijo za dopust? Na zadnje
vprašanje ni odgovoril nihče. 

Zmago Skobir, predsednik
uprave Aerodrom Ljubljana,
nam je povedal, da poleti po-
navadi z družino dopustuje

ob Jadranskem morju: "Obi-
ščemo manj odkrite kotičke,
kjer ni prevelike gneče, saj iš-
čemo predvsem mir in lepo
naravo. Če bo čas dopuščal,
načrtov tudi letos ne bomo
spreminjali, ne glede načina
ne glede dolžine. Natančne
destinacije še ne poznamo." 

Gregor Benčina, predsed-
nik upravnega odbora Jelovi-
ca, je sporočil, da je letošnje
običajne poletne počitnice
zamenjal s poročnim potova-

njem, s katerega se je tudi ja-
vil. Kratko in jasno odgovarja
tudi Bine Kordež, predsed-
nik uprave Merkur: "Spre-
menjene razmere zahtevajo
več poslovnih komunikacij
tudi med dopustom. Tega
bom delno preživel na mor-
ju, delno pa na kolesu."

Janez Bohorič, predsednik
uprave Save, pravi, da svoje
proste dni koristi za večkrat-
na krajša obdobja odsotnosti:
"Poleti običajno izkoristim

polovico dopusta, torej pri-
bližno 15 do 18 dni. Običajno
najamem jadrnico v Zadru
ali v Rogoznici in obiščem ja-
dranske otoke, nekaj dni na-
menim golfu in izletom. Sko-
raj vsako leto izkoristim del
dopusta tudi za dejavnost v
okviru mednarodne dobro-
delne organizacije Lions
Club International. Prav v teh
dneh sem na letni konvenciji
v Mineapolisu v Združenih
državah Amerike."

Direktorji dopustujejo po starem
Nekaj direktorjev oziroma predsednikov uprav gorenjskih podjetij smo vprašali, ali bodo zaradi
gospodarske krize spremenili načrte za letošnji dopust.

Boštjan Bogataj

Bled, Bohinj - "Letos beleži-
mo od deset do 15 odstotkov
manj gostov kot lani," pravi
Eva Štravs Podlogar, direkto-
rica Turizma Bled in o razlo-
gih za upad v prvih šestih
mesecih našteje: "Vse se po-
zna, od gospodarske krize,
nove gripe do slabega vreme-
na." Podobno je tudi v Bohi-
nju. Klemen Langus, direk-
tor Lokalne turistične organi-
zacije, pravi: "Natančno oce-
no je težko podati, na sploš-
no pa je gostov manj za 15 do
20 odstotkov, kar je katastro-
fa. Zelo se pozna tudi dnevni
upad potrošnje, saj je na Vo-
glu za 40 odstotkov in pri
slapu Savica za tretjino manj
gostov." Ocenjuje, da na
slabši obisk dnevnih obisko-
valcev najbolj vpliva deževno
vreme in tudi spremenljiva
ponudba bohinjskih restav-
racij in hotelov.

Po drugi strani so nekateri
ponudniki bolj optimistični,
Langus meni, da zato, ker
imajo izdelan profil kvalitet-
ne ponudbe, katere glas se
tudi širi po svetu: "Naša edi-
na rešitev je kvalitetno delo,
saj ni pomemben le lep ob-
jekt in narava, ampak tudi
ponudba in prijazni ljudje."
V prvih petih mesecih je bilo
v Bohinju za 17 odstotkov
manj nočitev kot v istem ob-
dobju lani, kar direktor LTO
Bohinj ocenjuje za katastro-

fo. "Danes se turisti zares od-
ločajo v zadnjem trenutku,
zato upamo na lepše vreme
prihodnji teden in večji obisk
Slovencev," dodaja.

Pozitivni trend obiska do-
mačih gostov pa se že čuti na
Bledu, več je tudi Italijanov,
Japoncev in Hrvatov. "Zato
pa je bistveno manj Nemcev
in Angležev," pravi Eva
Štravs Podlogar in dodaja, da
bodo slovenski gostje težko
rešili sezono, ker 90 odstot-
kov nočitev pripada tujim go-
stom. Tudi zato so se odloči-
li za pospešene promocijske
aktivnosti. "S predstavni-
štvom STO v Münchnu gre-
mo v pospeševanje prodaje
konkretnih paketov z delitvi-
jo prek dvesto tisoč letakov v
eni močnejših trgovskih ve-
rig na Bavarskem, v Londo-
nu pa smo opremili 150 tak-
sijev s sliko Bleda, Slovenije
in Adriino letalsko povezavo
London-Ljubljana. Učinke
pričakujemo avgusta," pravi
direktorica. Zaveda se, da so
takšne akcije trenutno le ga-
šenja požara, hkrati pa tudi
odlična naložba za prihod-
nost. 

Napovedi letošnje sezone
za oba gorenjska turistična
bisera sicer nista rožnati, a si
z lepšim vremenom in do-
datnimi aktivnostmi kljub
vsemu turistični delavci obe-
tajo zasuk v pozitivno smer.
Na dopust prihajajo tudi pov-
sem novi gosti, zato jih želijo

kljub krizi dodatno prepriča-
ti o lastni kvaliteti in prepri-
čljivosti destinacije. "Imidž
destinacije je zelo težko po-
praviti, saj se na račun dvo-
mljive kvalitete le še kvari,"
pravi Klemen Langus in prst
uperi v bohinjske hotele:
"Naši hoteli se ubadajo s pro-
blemom lastništva, najemni-
ki pa nimajo na voljo čarob-
ne palice, da bi iz teh hotelov
lahko izvlekli več." Prepričan
je, da bo Bohinj brez dobrih
partnerskih odnosov in kvali-
tetne ponudbe tudi dolgoroč-
no izgubljal, potencialno pa
je turizem za te kraje velika
zlata jama. 

V obeh središčih pa v pole-
tnih mesecih ne skoparijo z
dodatno ponudbo, festivali,
delavnicami, prireditvami.
Na Bledu se v teh dneh odvi-

ja Festival Bled, konec mese-
ca bodo Blejski dnevi, priha-
ja Okarina. "Seveda pa raču-
namo na sonce, tako za ko-
panje v Grajskem kopališču
kot poletno sankanje na Stra-
ži in vse naše prireditve,"
pravi Eva Štravs Podlogar.
Tudi v Bohinju je vsak dan
nekaj novega, ta konec tedna
otroški festival pod Skalco,
ogromno je ponudnikov
športnih aktivnosti, vsak te-
den tudi nastopi vrhunskih
glasbenih izvajalcev ter šte-
vilne tradicionalne prireditve
- Vasovanje, Kresovanje,
Kravji bal ... Sogovornika se
strinjata, da cen v obeh sre-
diščih ne smejo spuščati,
ampak kvalitetni ponudbi le
dodajati nove aktivnosti.
Kdaj se bodo poznali učinki,
pa ne ve še nihče. 

Na obisk vplivata kriza in vreme
Letos na obisk Bleda in Bohinja vpliva vrsto dejavnikov, zato je gostov manj tudi za petino.

Na Bledu (na sliki) in v Bohinju je v glavni turistični sezoni
tudi do petine manj nočitev, domačih obiskovalcev pa zara-
di slabega vremena še manj. /Foto: Anka Bulovec

Zmago Skobir /Foto: Gorazd Kavčič Gregor Benčina Bine Kordež /Foto: Gorazd Kavčič Janez Bohorič /Foto: Tina Dokl

Radomlje

Lip Radomlje v likvidacijo

Delničarji Lip Radomlje so na ponedeljkovi skupščini iz-
glasovali likvidacijo družbe, za likvidacijskega upravitelja pa
imenovali sedanjega direktorja Asta Dvornika. "Za likvidaci-
jo so se lastniki odločili, glede na podatke iz poslovanja, saj
bi družba prej ali slej postala insolventna," je povedal
Dvornik. Lip Radomlje je lani ustvaril za deset milijonov
evrov prometa in zaposluje 250 delavcev, največ težav pa
jim je povzročila odpoved sodelovanja kupca iz Amerike in
padec vrednosti ameriškega dolarja. Likvidacijo so izpeljali
sedaj, ko ima družba še možnosti, da ohrani zdravo jedro in
v prihodnosti ne kopiči novih dolgov in izgub. B. B.

Železniki

Delničarjem Domela tudi letos dividende

Domel bo letos za izplačilo dividend lastnikom namenil sko-
raj pol milijona evrov ali 0,40 evra bruto na delnico. Pre-
ostali bilančni dobiček po poročilu iz leta 2008 v višini 5,6
milijona evrov bo ostal nerazporejen. Domel je sicer lani
ustvaril za 320 tisoč evrov čistega dobička, kar je bistveno
boljši rezultat kot leto prej, ko je rezultat Domela oklestila
katastrofalna poplava. Poleg tega so je imela družba še za
5,8 milijona evrov prenesenega dobička iz prejšnjih let.
Domel je sicer v skoraj popolni lasti družbe Domel Holding,
ki je v lasti zaposlenih. B. B.

Boštjan Bogataj

Kranj - Številne institucije so
ta teden opozorile na ponud-
bo podjetja PS - MOBIL, po-
slovna in tehnična izvedba
pridobitve nepovratnih sred-
stev EU, d. o. o., ki podjetni-
ke vabi, da izkoristijo mož-
nost pridobitve nepovratnih
sredstev Evropske unije. V
dopisu podjetje obljublja, da
lahko mikro in mala podjet-
ja, ki bodo s prijavo potrdila
povpraševanje po sredstvih
in vplačala 684,64 evra, naj-
kasneje 31. avgusta 2009
prejmejo denar Evropske
unije v višini med 3.800 in
29 tisoč evrov. Inštitucije
sporočajo, da so obljube

podjetja nerealne, saj je za
pridobitev sredstev struktur-
nih skladov treba kandidirati
na javnih razpisih. Denarja
ni mogoče obljubljati vna-
prej, saj vsak javni razpis
predpisuje določene vstopne
pogoje, ki jih je treba izpol-
njevati, da se podjetje lahko
sploh poteguje za sredstva.
Prijavi sledi ocenjevanje pro-
jektov na osnovi v razpisih
določenih kriterijev. Zato
podjetjem oziroma podjetni-
kom svetujejo, da dopis
omenjenega podjetja (enako
pa njihovo spletno stran) ig-
norirajo. Zaradi suma kazni-
vega dejanja poskusa preva-
re so o zadevi obvestili poli-
cijo. 

Nerealne obljube
o pridobitvi denarja EU
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Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Milan Pogačnik je v sredo
predstavil rezultate inšpek-
cijskih pregledov pri letoš-
njih pomorih čebel. V Slove-
niji so letos doslej zabeležili
pomore pri enajstih čebelar-
jih, eden je bil tudi v čebel-
njaku v Spodnjih Pirničah. V
petih primerih pri poginulih
čebelah niso zaznali ne kuž-
nih ostankov ne ostankov fi-
tofarmacevtskih sredstev,
drugi pomori so bili posledi-
ca rabe nedovoljenega ke-
mičnega sredstva, bolezni
čebel (varoje), nepravilnega
zdravljenja čebel, poškodova-
nja tuje stvari in uporabe bio-
cidnega kemičnega sredstva
Frontline, ki se uporablja za
zatiranje mrčesa. Pomoru v
Spodnjih Pirničah je botro-
valo nepravilno zdravljenje

čebel oz. zdravljenje z nedo-
voljenim sredstvom.

Medtem ko je lani setev ke-
mično obdelanega semena
koruze povzročila pomor če-
bel pri 26 čebelarjih s skupno
312 panji (največji je bil v oko-
lici Domžal), letos noben po-
mor ni bil posledica uporabe
tovrstnega semena. Na kme-
tijskem ministrstvu so pre-
pričani, da so na to vplivali
tudi sprejeti ukrepi, ki so jih
morali izvajati "semenarji" in
kmetje. Ministrstvo je za ke-
mično obdelavo semena s fi-
tofarmacevtskimi sredstvi
predpisalo posebne pogoje,
dovolilo setev tretiranega se-
mena le z uporabo za to pri-
rejenih sejalnic, poostrilo in-
špekcijski nadzor in okrepilo
izobraževanje kmetov.

Po podatkih Nacionalnega
veterinarskega inštituta se je
bistveno izboljšalo tudi preži-
vetje čebeljih družin. V letoš-

nji zimi je "padlo" le dobrih
sedem odstotkov družin, v
prejšnjih okoli trideset od-
stotkov. Na kmetijskem mi-
nistrstvu ocenjujejo, da je k

izboljšanju prispevalo tudi
lansko enotno zatiranje varo-
je z registriranim sredstvom
v vsej državi; enotno zdravlje-
nje pa nadaljujejo tudi letos.

Manj pomorov čebel kot lani
V Sloveniji je bilo letos bistveno manj pomorov čebel kot lani, pri nobenem pa ni bila kriva uporaba
kemično obdelanega semena koruze. 

Letos je bilo v Sloveniji enajst pomorov čebel, kar je
bistveno manj kot lani. / Foto: Jasna Paladin

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Začetek zgodbe
sega v leto 2006, ko so trije
psi bullmastiffi v Rožni doli-
ni v Ljubljani napadli in moč-
no oklali Stanislava Megliča
iz Tržiča. Medtem ko je poli-
cija enega od psov pokončala
že med intervencijo, je o uso-
di preostalih dveh, Joyu in At-
lasu, odločala "bitka" med
lastnikom psov ter upravni-
mi in sodnimi organi. Minis-
trstvo za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano je kot drugo-
stopenjski organ v upravnem
postopku ob koncu junija od-
ločilo, da se zasežena psa pod

določenimi pogoji lahko vr-
neta lastniku in da je z do-
slednim upoštevanjem teh
pogojev možno preprečiti ne-
varnost teh psov za okolico.

Republiška veterinarska
uprava (Vurs) je februarja
lani izdala odločbo o takojšnji
humani usmrtitvi psov. Ker
je takšno odločbo kasneje po-
trdilo tudi ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano kot drugostopenjski
organ, je lastnik psov začel
upravni spor, v katerem je
upravno sodišče usmrtitev
psov odložilo do pravnomoč-
nosti odločbe; takšno odloči-
tev pa je potrdilo tudi vrhov-

no sodišče. Upravno sodišče
je ugotovilo, da veljavnega za-
kona o varstvu živali po usta-
vi ni mogoče uporabiti za na-
zaj, ker bi v konkretnem pri-
meru posegli v že pridoblje-
ne pravice lastnika psov. Po
sedanjem zakonu je psa sicer
dovoljeno usmrtiti, če z ugri-
zom povzroči posebno hude
telesne poškodbe; po zakonu,
ki je veljal v času napada psov
na Tržičana, pa je usmrtitev
možna le v primeru, če ne-
varnosti psa za okolico ni
možno preprečiti drugače
kot z usmrtitvijo. Upravno
sodišče je naložilo Vursu, da
mora to ugotoviti v ponovlje-

nem postopku. Uradni vete-
rinarski inšpektor, ki je odlo-
čal o tem, pri dveh ponovnih
odločitvah ni upošteval napo-
tkov sodišča, zato je moralo v
celoti, tudi vsebinsko, odločiti
ministrstvo za kmetijstvo.
Ministrstvo je pri tem odloči-
lo v skladu z mnenjem po-
sebne komisije, ki je pregle-
dala in preizkusila pse v zave-
tišču Gmajnice. Komisija je
ugotovila, da je zasežena psa
možno pod določenimi pogo-
ji vrniti lastniku. In kakšni so
ti pogoji? Psa lahko bivata iz-
ključno na lokacijah Oražno-
va ulica 11, Ljubljana, in Javor
2, Dobrunje, tu se lahko pros-
to gibljeta le na ograjenih po-
vršinah in ob navzočnosti
lastnika oz. njegovih družin-
skih članov. Na sprehod ju je
dovoljeno voditi le ločeno,
vsak pa mora biti opremljen
z nagobčnikom in dovolj
močnim povodcem. Lastnik
mora v dveh mesecih obnovi-
ti znanje o vzgoji psov.

Psov ne bodo usmrtili
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ob koncu junija
odpravilo odločbo, s katero je veterinarska uprava odredila usmrtitev psov,
ki sta pred tremi leti v Ljubljani napadla Stanislava Megliča iz Tržiča.

Cveto Zaplotnik

Odkupa cena mleka se
še znižuje

Po podatkih tržno informa-
cijskega sistema, ki deluje pri
agenciji za kmetijske trge in
razvoj podeželja, je maja pov-
prečna odkupna cena za mle-
ko s 3,7 odstotka maščobe in
3,15 odstotka beljakovin, do-
stavljeno v mlekarno, znašala
25,61 evra za sto kilogramov
in je bila za 2,08 evra ali 7,51

odstotka nižja kot mesec prej.
Ker je mleko v povprečju vse-
bovalo 4,07 odstotka maščo-
be in 3,3 odstotka beljakovin,
je bila povprečna dejanska
odkupna cena višja - 27,04
evra in je bila za 1,38 evra oz.
za 4,86 odstotka nižja kot
aprila. Odkupna cena je bila
lani dokaj stabilna in se je za
mleko s 3,7 odstotka maščobe
in 3,15 odstotka beljakovin gi-
bala od 32,45 do 33,40 evra za
sto kilogramov, od decembra
dalje pa je vsak mesec nižja.

Mešetar

Ljubljana

Odkupne cene ne krijejo več rejskih stroškov

V Sloveniji so se odkupne cene mleka in mesa že tako zni-
žale, da ne krijejo več rejskih stroškov niti ne omogočajo na-
daljnjega razvoja. Ko je o tej problematiki prejšnji teden raz-
pravljal upravni odbor Zadružne zveze Slovenije, je podprl
Evropsko združenje kmetov COPA in Evropsko združenje
kmetijskih zadrug COGECA, ki se zavzemata za hitro ukre-
panje Evropske komisije. Obe združenji sta na nedavnih
vseevropskih kmečkih demonstracijah v Luksemburgu za-
htevali uvedbo tržno cenovnih ukrepov, zlasti intervencij-
skega odkupa masla in mleka v prahu ter izvoznih spodbud
za sir in za druge mlečne izdelke. Da bi pospešili porabo
mleka, sta predlagali uporabo posnetega mleka v prahu za
živalsko krmo, večjo potrošnjo mleka v šolah in še nekatere
ukrepe za promocijo mleka in mlečnih izdelkov. C. Z.

Ljubljana

Dividenda delničarjem Ljubljanskih mlekarn

Ljubljanske mlekarne so lani s poslovanjem ustvarile 165,6
milijona evrov prihodkov in pri tem dosegle 3,4 milijona ev-
rov čistega dobička. Ob koncu leta so imele 3,38 milijona ev-
rov bilančnega dobička, po sklepu nedavne skupščine delni-
čarjev so ga 438.193 evrov namenile za izplačilo dividend del-
ničarjem, vsega preostalega pa za rezerve. Delničarji bodo
prejeli deset centov dividende na delnico. Predsednica upra-
ve Cvetana Rijavec je na skupščini poudarila, da so okrepili
izvoz. Na to so se pripravljali lani, letos pa so na tuje že za-
čeli prodajati izdelke v plastenki. "Rezultati so zelo spodbud-
ni, še posebej zato, ker smo v času krize prišli na trg z izdel-
ki, ki niso cenovno tako občutljivi in nam bodo omogočili ob-
držati potrošnike tudi po končani krizi. Posledice finančne
krize smo občutili v prvih letošnjih mesecih, po petih mese-
cih pa že poslujemo pozitivno," je dejala Rijavčeva. C. Z.

NAJ BAZEN GORENJSKA 2009
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Urejenost bazena in okolice 1  2  3  4  5 

Dostopnost in parkirišče 1  2  3  4  5 

Gostinska ponudba 1  2  3  4  5 

Dodatna ponudba 1  2  3  4  5
(namizni tenis, namizni nogomet, trampolin, animacijski programi, drugo)

Urejenost spremljajočih objektov 1  2  3  4  5

Urejenost bazena in okolice 1  2  3  4  5 

Dostopnost in parkirišče 1  2  3  4  5 

Gostinska ponudba 1  2  3  4  5 

Dodatna ponudba 1  2  3  4  5
(namizni tenis, namizni nogomet, trampolin, animacijski programi, drugo)

Urejenost spremljajočih objektov 1  2  3  4  5

Akcija traja od 3. julija do 3. avgusta. Glasujete lahko
vsak teden. Glasovnice pošljete na naslov Gorenjska 
turistična zveza, Koroška cesta 27, 4000 Kranj, ali 
oddate v nabiralniku Gorenjske turistične zveze na 
istem naslovu. Med vsemi poslanimi glasovnicami
bomo izžrebali tri nagrajence. Priznanje za "naj" bazen
Gorenjske 2009 bomo podelili na srečanju gorenjskih
turističnih delavcev.

Ime in priimek:

Naslov:

Št. mobitela:                                                                

Letno kopališče Tržič - Letno kopališče Tržič sestavljata dva bazena in je edino kopališče na
Gorenjskem, ki ima skakalnico. Manjši bazen, ki je namenjen otrokom, je globok od trideset do
šestdeset centimetrov in meri šestdeset kv. metrov, medtem ko je večji z devetsto kv. metri
razdeljen na dva dela. Prvi je globok 140 centimetrov in je namenjen neplavalcem, drugi pa 360
centimetrov za plavalce. V kompleksu bazena je picerija, kjer se lahko okrepčate. Kopališče je
odprto vsak dan med 9. in 19. uro. Ob petkih med 20. in 22. uro je organizirano nočno kopanje.
Vrhunec zabavnih prireditev bo 16. avgusta, ko se bodo ekipe pomerile v 11. tržiških igrah vesel-
ja in smeha. 

Letno kopališče Kropa - Letno kopališče Kropa je sestavljeno iz večjega bazena velikosti 450
kv. metrov ter globine od 90 do 180 centimetrov in otroškega bazena z globino 50 centimetrov.
Temperatura vode se giblje med 22 in 25 stopinjami.  Kopališče, katerega znak je zmaj, ki ga je
upodobil umetnik Jože Bertoncelj je bilo zgrajeno leta 1954 po načrtih ing. Stanka Bloudka.  Obra-
tovalni čas kopališča je julija in avgusta, vsak dan od 9. do 18. ure. Nočno kopanje je ob petkih in
sobotah od 20. do 22. ure. V mesecu avgustu bosta dva turnirja v odbojki na mivki: prvi za
rekreativce in drugi za registrirane igralce. Ponujajo možnost organiziranja piknikov do 80 ljudi.
Vse informacije so na voljo na tel. št. 041 335 842 pri Tomiju Kržišniku.

Bazen KropaBazen Tržič

✂
✂

50 let Gorenjske 
turistične zveze

Mesec Odkupna cena za mleko s Dejanska odkupna cena
3,7 % mašč. in 3,15 % belj.

Januar 2008 33,32 EUR/100 kg 35,33 EUR/100 kg
December 2008 33,40 EUR/100 kg 35,69 EUR/100 kg
Januar 2009 31,81 EUR/100 kg 33,84 EUR/100 kg
Februar 2009 30,91 EUR/100 kg 32,71 EUR/100 kg
Marec 2009 29,65 EUR/100 kg 31,05 EUR/100 kg
April 2009 27,69 EUR/100 kg 28,42 EUR/100 kg
Maj 2009 25,61 EUR/100 kg 27,04 EUR/100 kg
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Domača juha

Sestavine: 30 dag govejih re-
ber, 30 dag slabših kosov doma-
če kokoši, 2 l vode, 10 dag jušne
zelenjave (korenje, zelena, pet-
eršilj, paradižnik, košček sveže
paprike), sol, poper, muškatni
orešček, žafran, drobnjak

Priprava: juho pristavimo
kot govejo juho, le da doda-
mo še perutnino in perut-
ninske želodčke. Juho kuha-
mo približno 2 uri. Meso
uporabimo za jušni vložek,
ki ga narežemo na rezance
in vložimo v juho. Goveja re-
bra pa uporabimo za nadeva-
nje ali v solati s čebulo. V
juho pa vložimo še zdrobove
žličnike.

Zdrobovi žličniki: 6 dag ma-
sti ali margarine oziroma mas-
la vmešamo, dodamo 2 celi jaj-
ci, peteršilj ali drobnjak in
zdrob. Vse skupaj narahlo pre-
mešamo. Vodo zavremo in va-
njo zakuhamo takoj z žlico
enakomerne žličnike. Vrejo
naj 15 do 20 minut. Žličnike
vzamemo iz vode tik pred ser-
viranjem, sicer postanejo trdi.

Nadevana svinjska ribica 

Sestavine: 60 dag svinjske ri-
bice, 1 vejica svežega timijana
in rožmarina, malo mlete ku-
mine, sol, poper, 4 blanširani
ohrovtovi listi

Nadev: 1 čebula, 2 žlici maš-
čobe, 15 dag jurčkov ali kakšne

druge gobe, 2 stroka neočiščene-
ga česna, 2 jajci, peteršilj, sol,
poper, pol vejice luštreka.

Priprava: meso očistimo in
začinimo s soljo, poprom, se-
sekljanim rožmarinom, timi-
janom in mleto kumino ter
pustimo stati nekaj časa.
Medtem pripravimo nadev,
tako da v ponvi na maščobi
prepražimo sesekljano čebu-
lo, na lističe narezane gobe in
česen, da zadiši. Maso nekoli-
ko ohladimo, dodamo jajca,
peteršilj, začinimo in preme-
šamo. Z nožem in nato s ku-
halnico ribi naredimo luknjo,
ki jo napolnimo z nadevom in
dobro zašpilimo. Zavijemo jo
v liste slanine in ohrovtove li-
ste. Nadevano svinjsko ribico

počasi spečemo pri tempera-
turi 200 stopinj Celzija. Peče-
no narežemo in damo na
krožnik po dve rezini mesa in
dva kosa korenčkovih štruk-
ljev. Prelijemo z malo omake
od pečenja, jed okrasimo s
svežimi zelišči. Ponudimo z
zeleno solato.

Nadevani paradižnik

Sestavine: 1 čebula, 2 stroka
česna, 1/2 dl sezamovega olja, 1
srednje velika melancana, 3 ze-
lene paprike, 3 mlade bučke,
poper, sol, listi zelene, 10 večjih
paradižnikov, krekerji s sirom

Priprava: paradižnike ope-
remo in jim odrežemo pecelj.
Z žličko izdolbemo notra-

njost paradižnika, ga obrne-
mo, da se sok izcedi. Segreje-
mo olje in na njem prepraži-
mo drobno sesekljano čebulo.
Dodamo stisnjen česen, buč-
ke narezane na kolobarje, pa-
prike na rezance, na kocke
narezano melancano, listje
zelene, poper in vsebino iz-
dolbenih paradižnikov. Praži-
mo v pokriti posodi 30 minut,
solimo po okusu, odstavimo
in ohladimo v hladilniku, da
se masa marinira in strdi. Z
ohlajeno maso napolnimo pa-
radižnike, jih pustimo v hla-
dilniku do serviranja. Preden
damo jed na mizo, jo potrosi-
mo z drobtinami krekerjev s
sirom. Paradižnike lepo okra-
simo , lahko z redkvicami. 

Janez Štrukelj

Jedi za poletne dni K U H A R S K I R E C E P T I83

Kladivo. Hja, pod njim žebelj zagotovo popusti

Jelena Justin

Planine pod Košuto, kjer
se živina pase vsako poletje,
so najlepša izhodišča do gre-
bena Košute in njenih vrhov.
Južna, travniška pobočja so
njena mila stran. Svet na se-
veru je bistveno zahtevnejši:
skalnat, prepaden, krušljiv.
Veličasten masiv skriva lepo-
te za vsakogar od nas. Plani-
ne so planšarske oaze, kjer
se v poletnih mesecih dobi
tako kislo mleko kot masov-
nik; številne ceste in poti pri-
vabljajo gorske kolesarje, se-
verno ostenje pa alpiniste. 

Mi se bomo danes odpra-
vili s Kofc na Veliki vrh, To-
plar, Kofce goro ter Malo in
Veliko Kladivo. 

V Podljubelju vas smero-
kaz usmeri proti kmetiji Ma-
tizovec. Od kmetije do vrha
Kofc vas čaka ura hoje. Sko-
raj celoten vzpon poteka po
gozdu, v senci. Pot je lepo
speljana, a občasno precej
strma. Tik pod vrhom dose-
žemo travnik in pogled se
nam odpre na veličasten gre-
ben, v daljavi pa zagledamo
streho Doma na Kofcah in
Planšarijo Kofce. 

Od Doma se na levi strani
vidi naš današnji prvi cilj, Ve-
liki vrh. Najprej se čez travnik
povzpnemo do križa, kjer je
klopca in kjer si lahko malo
oddahnemo. Pot se zoži in
poteka skozi ruševje. Na des-
ni strani vidimo odcep proti
Kladivu. Po tej poti se bomo
vrnili. Nadaljujemo po ozki
stezi, ki počasi zavija proti za-
hodu. Pot se zlagoma vzpenja
in na enem delu je tudi nekaj
metrov jeklenice. Ker je Veli-

ki vrh zelo obiskan dvatiso-
čak, so jeklenice povsem na
mestu, saj olajšajo vzpon.
Kmalu dosežemo greben. Pot
nekaj časa poteka po južni
strani, kratek delček pa tudi
po severni. Tukaj moramo
biti previdni, saj je severno
ostenje grozljivo divje in pre-
padno. Do samega vrha se
lahko povzpnemo povsem po
grebenu ali pa sledimo mar-
kacijam, ki nas na vrh pripe-
ljejo z zahodne strani. Raz-
gled je čudovit: proti zahodu
vidimo karavanški trojček Be-
gunjščica, Vrtača, Stol; s seve-
ra nas pozdravlja Ljubeljska
baba; na jugu so Kriška gora,
Storžič, Stegovnik; na vzhodu
pa se pred nami vije Košutin
greben. Na vrhu nas čaka
vpisna knjiga z žigom.

Z vrha sestopimo po poti
vzpona in se povzpnemo še
na Toplar. Kateri je, sprašu-
jete? Tisti najvišji med Veli-
kim vrhom in Kofcami goro.

Nadaljujemo naprej do Kofc
gore, kjer sicer ni nobene
vpisne knjige niti žiga. S
Kofc gore sledimo markaci-
jam, ki nas vodijo najprej po
grebenu, nato pod njim, do-
kler ne začnejo v majhnih
okljukih vzpona na Malo
Kladivo (2036 m). Z Malega
kladiva se pot strmo spusti
do grebena. Vzpon na Veliko
kladivo poteka po kamniti,
deloma skalnati poti. Kakšna
skala je posuta s šodrom,
zato je previdnost še kako
nujna. Sploh pri sestopu.
Svet, v katerega vstopate je
krušljiv. Ko stojimo na Kla-
divu, lahko še bolje razume-
mo veličastnost mogočne
Košute. Špice njenih najviš-
jih vrhov nas vabijo, da jih
čim prej obiščemo. Ja, še le-
tos bomo prehodili greben! 

Možnosti sestopov s Kladiva
je več. Lahko se skozi Škrbino
spustimo do planine Pungrat,
lahko se pod Kladivom obrne-

mo proti vzhodu in se po ne-
označeni stezi spustimo na
Pungrat, a mi se bomo vrnili
do Kofc gore, kjer bomo skre-
nili levo na grebensko pot. Ta
zahteva veliko previdnosti, kaj-
ti greben je občasno izpostav-
ljen, posut s kamenčki in zato
je možnost zdrsa toliko večja.
V spodnjem delu bomo obšli
skalo, kjer ni dobro, če ima člo-
vek vrtoglavico. Kaj storiti ta-
krat? Hja, najbolje, da se obr-
nete k skali, gledate vanjo in
greste mimo. 

Po vrnitvi na Kofce se
ustavite na planšariji, kjer
vam bosta Tina in Uroš po-
stregla s čim dobrim na žli-
co; morda celo s tržiško br-
žolo. Če boste dovolj zgod-
nji, boste dobili tudi kislo
mleko. 
Nadmorska višina: 2088 m
in 2094 m
Višinska razlika: 1300 m
Trajanje: 6 do 7 ur
Zahtevnost: ★★★★★ 

Planinski kotiček: Veliki vrh (2088m)-Toplar (2000m)-Kladivo (2094 m)

Pod njim se žebelj ukloni
V grebenu Košute, dolgem deset kilometrov, je vsaj trinajst dvatisočakov, vmes pa so še vrhovi, ki se
končajo kakšen meter nižje. Za pokušino tega čudovitega grebena bomo naredili krožno turo.

Veliki vrh s Kofc gore

Obetajo se tragični dogodki, ki bodo
za vedno spremenili čarovniški svet.
Predstavljamo Belvijevo premiero Harry Potter in
Princ mešane krvi. Domišljijsko pustolovščino si
bomo ogledali v sredo, 15. julija, ob 19. uri v
Koloseju DeLuxe v Kranju.

Koliko knjig Harry Potter je že izšlo? 
Odgovore do ponedeljka, 13. julija, pošljite na ko-
ticek@g-glas.si. Šest izžrebanih bo prejelo po dve
vstopnici za brezplačen ogled filma.

w
w

w
.r

ad
io

be
lv

i.s
i



20 petek, 10. julija 2009
GORENJSKI GLASKAŽIPOT info@g-glas.si

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov 
Kažipot brezplačno samo enkrat.

Gasilska veselica v Stražišču
Stražišče - Kot vsako leto vas tudi letos stražiški gasilci vabi-
jo na gasilsko veselico na Pante v Stražišče, zraven gasilske-
ga doma. Veselica bo jutri, 11. julija, ob 19.30. Za zabavo na
veselici bo poskrbel ansambel Besniški kvintet, za hrano in
pijačo pa bodo poskrbeli stražiški gasilci. Gasilci bodo po-
skrbeli tudi za bogat srečelov in kegljanje za kozlička. 

Dan odprtih vrat na naravoslovnem taboru 
ob Trbojskem jezeru
Kranj - Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj in tabor-
niški rod Stane Žagar ml. iz Zveze tabornikov občine Kranj
v soboto, 12. julija, vabita na Dan odprtih vrat na naravoslov-
nem taboru na polotoku Praše ob Trbojskem jezeru. Od 11.
do 15. ure se boste v taboru lahko seznanili z življenjem in
zanimivimi aktivnostmi tabornikov. Več informacij na tel.
04/257 88 28, na info@ctrp-kranj.si ali na tel. 040/733 344. 

Otroški tabor v Savudriji
Škofja Loka - Če se še odločate o počitnicah za otroke, vam
ponujamo možnost aktivnih in zabavnih sedmih dni pod
šotori v taboru v Savudriji v času od 27. julija do 3. avgusta.
Sprejmejo lahko še 9 otrok. Pogovorite se lahko tudi o ugod-
nejšem plačilu. Tabor je namenjen vsem otrokom, ne glede
na socialno-ekonomski status družine. Za osnovne informa-
cije poglejte na www.rk-skofjaloka.si.

Dvodnevni izlet na Kriške pode
Bitnje, Stražišče - DU Bitnje-Stražišče vabi na dvodnevni izlet
na Kriške pode v Julijskih Alpah, ki bo 21. in 22. julija z odho-
dom ob 6. uri iz Bitenj. Izlet je zahteven. Prenočišče stane 20
evrov, za člane 10, skupna ležišča pa 14 evrov, za člane 7. Za
hrano in pijačo poskrbi vsak sam. Cena izleta, ki vključuje pre-
voz vodenje in zavarovanje, je 20 evrov. Prijave in vplačila
sprejema Marija Gašperlin v ponedeljek, 13. julija, v društveni
pisarni v Bitnjah, in v sredo, 15. julija, v Šmartinskem domu v
Stražišču. Uradne ure na obeh lokacijah so od 9. do 11. ure,
možne pa so tudi telefonske prijave na 070/870 728. 

Pohod na Studor v Bohinju
Kranj - DU Kranj vabi na pohod na Studor, ki bo v četrtek,
16. julija. Odhod s posebnim avtobusom bo ob 8. uri izpred
Globusa. Predviden čas hoje je približno 3 ure, zahtevnost je

IZLETI

PRIREDITVE

srednje težka, potrebna so vremenu primerna oblačila, viso-
ka obutev ter hrana in pijača, v Srednji vasi pa bo tudi mož-
nost toplega obroka. Vodnika bosta Matija Retelj in Marjan
Mihelčič. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do
ponedeljka, 13. julija. Cena za člane DUK je 10 evrov. 

Proučevanje Sv. pisma
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v soboto, 11.
julija, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41,
Kranj, na proučevanje Sv. pisma z okvirno temo: Kdo rešuje iz
objema zla? Razgovor bo povezoval Pavel Repnik. Vstopnine ni.

Tečaj zdrave prehrane na Kureščku
Kurešček - Tečaj zdrave prehrane bo potekal ta vikend, od
10. do 12. julija, v petek od 17. do 21. ure, v soboto od 9. do
17. in v nedeljo od 9. do 16. ure. Vodili ga bodo Sanja Lon-
čar, Matjaž Kološa in Maria Kočevar Fetah, skozi seminar pa
boste odkrili, kako se lahko prehranjujemo bolj zdravo in
obenem ceneje kot doslej. Cena za tridnevni seminar je 90
evrov in vključuje delovno gradivo, hrano in pijačo. Preno-
čišče ni vključeno v ceno. Lokacija je oddaljena od Ljubljane
25 kilometrov. Prijave na tel.: 041/770 120.

Planinski izlet na Pršivec nad Bohinjem
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice organizira v nedeljo, 26.
julija, planinski izlet na Pršivec nad Bohinjem. Pot je lahka in
traja od 6 do 7 ur, potek poti: Vogar-Pršivec-Planina pri jezeru-
Vogar. Odhod ob 7. uri z Jesenic. Prijave z vplačili po 6 evrov
sprejema Franci Žagar na tel. 051/369 353 do 24. julija oz. do
zapolnitve mest v kombiju. Pohod na lastno odgovornost! 

Kopanje v Termah Topolšica 
Šenčur - DU Šenčur vabi člane na kopanje v Terme Topolši-
ca v četrtek, 16. julija. Prijave pri poverjenikih, v torek v pi-
sarni društva ali na tel. 031/643 677.

Vzpon na Weisseck
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 18. juli-
ja vzpon na Weisseck (2711 m) - Visoke Ture. Izhodišče je
Dolina Zederhaus, razgledna gora s pogledi na Radštatske
in Visoke Ture. Lahka tura, 7 ur hoje. Prijave na tel. 031/345
209, 04/531 55 44.

Planinski izlet na Polinik
Kranj, Preddvor - Planinsko društvo Kranj in planinska sekcija
Preddvor vabita člane, v soboto, 18. julija na planinski izlet na
Polinik (2331 m) v Karnijskih Alpah. Tura tehnično ni zahtev-
na, potrebna pa je primerna kondicija, ker je vzpona za 1100
višinskih metrov, kar pomeni okoli tri ure in pol hoje. Odhod
posebnega minibusa je ob 5. uri iz Preddvora in ob 5.15 izpred
Laknerja na Kokrici. Prijave in dodatne informacije: Janez Pla-
ninc, tel. 040/260 930, do četrtka, 16. julija.

14. mednarodni festival KELTIKA '09
Cerkno - V soboto, 11. julija, ob 21.30 bo pred hotelom Cerkno
v primeru dežja pa v restavraciji hotela Cerkno, koncert Katale-
ne, katere zasedbo sestavljajo: Polona Janežič (klaviature,
spremljevalni vokal), Vesna Zornik (vokal), Boštjan Gombač
(klarinet, flavte, tolkala, spremljevalni vokal), Tibor Mihelič

KONCERTI

PREDAVANJAJANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 27. 8. - 30.
8., 31. 8. - 5. 9., 3. 10 - 6. 10; TRST: 17. 9.; PELJEŠAC: 21. 9. - 28. 9.; KOPAL-
NI IZLET - IZOLA: 13. 7., 20. 7.; DUGI OTOK: 18. 8. - 22. 8.; POREČ 
KOPALNI: 22. 7.; MEDŽOGORJE: 9. 10 - 11. 10. 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Bleiweisovi cesti 4, 
v Kranju oz. po pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna.

Železniki

Nocoj odprtje Čipkarskih dnevov

Nocoj ob 20. uri bodo na dvorišču Muzeja v Železnikih slo-
vesno odprli 47. Čipkarske dneve, ki jih organizira tamkajšnje
turistično društvo. Slavnostni govornik bo predsednik držav-
nega sveta Blaž Kavčič, ki je tudi častni pokrovitelj letošnjega
festivala. V galeriji muzeja se bodo s svojimi izdelki predsta-
vile domače čipkarice, v lovskem domu pa bodo razstavljali
učenci čipkarske šole, udeleženci klekljarskih večerov v OŠ
Železniki ter klekljarice iz Lepoglave na Hrvaškem in Bazovi-
ce pri Trstu. V soboto ob 10. uri bo kolesarska dirka za zlato
čipko, ob 19. uri pa bodo v Špendalovi hiši odprli razstavo del
Konrada Trillerja. V nedeljo ob 9. uri prirejajo pohod po poti
prek Martinj Vrha, ob 20. uri v Kačjem gradu pa impro ligo.
Najmlajši bodo na svoj račun prišli v ponedeljek ob 18. uri,
ko bo na dvorišču muzeja lutkovna predstava Mezinček.
Med tednom se bodo zvrstile še številne kulturne, športne,
otroške in etnografske prireditve. Ena od letošnjih novosti bo
pobiranje kranceljnov; gre za star običaj, ki ga bodo obudili
prihodnjo soboto, 18. julija, ob 20. uri. Najbolj pestro bo na
zadnji dan festivala: v nedeljo, 19. julija, ko bo ob 11. uri vo-
den ogled po Fužinarsko-kovaški poti, ob 14. uri bo sledil
klekljarski sprevod s konjeniki, pihalnim orkestrom Alples in
mažoretkami, ob 15. uri pa se bodo na Merovem dvorišču v
klekljanju pomerili otroci in odrasli. A. H.

Kranjska Gora

Festival kulinarike in vina

V Kranjski Gori ta konec tedna pripravljajo prvi Festival ku-
linarike in vina, na katerem se bo, kot obljublja organizator,
podjetje Hit Alpinea, predstavilo 25 vinarjev iz vse Slovenije,
kuharske delavnice pa bodo vodili najboljši slovenski kuhar-
ski mojstri. Kulinarične delavnice bodo organizirane za star-
še in otroke, z izdelavo največjega štruklja pa, kot pravijo, ne
bodo samo podirali rekordov, pač pa sredstva namenili v
dobrodelne lokalne namene. Kot obljubljajo organizatorji,
bo vse tri dni poskrbljeno tudi za obilico zabave z glasbeni-
mi skupinami, kot so ansambel Zlatorogi, The 80th band,
Gino band, Denis Novato in Atomik Harmonik. M. A.

Bohinj

Znova bohinjski otroški festival

Na prizorišču Pod skalco bo letos že drugo leto zapored bo-
hinjski otroški festival Bo fejst. Začelo se bo danes ob 10.
uri, nato pa bodo do nedelje vsak dan do 20. ure za otroke
pripravili pester program iger, delavnic, nastopov in na-
gradnih iger. Tako želijo otrokom omogočiti kakovostno
preživljanje prostega časa, druženje, zabavo in igro, vse sku-
paj pa bodo združili tudi z dobrodelnostjo. M. R.

Zelenica

Jutri srečanje v spomin na Janeza Jermana

Gorska reševalna služba Tržič, Planinsko društvo Tržič in
Društvo praženega krompirja Ljubljana vabijo na srečanje v
spomin na Janeza Jermana - Jančmana, preminulega očeta
smukača Andreja Jermana, ki bo jutri, v soboto, ob 11. uri na
srednji postaji sedežnice na Zelenici. A. H.

KRATKE NOVICE
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

STANOVANJE v Stražišču, pritličje sta-
novanjske hiše, 61,80 m2, CK na plin,
v celoti adaptirano, ZK, 90.000 EUR,
☎ 041/826-647 9003869

ODDAM

MANJŠE enosobno stanovanje samski
ženski, ☎ 04/51-25-285 9004017

STANOVANJE v prvem nadstropju v
okolici Kranja, ☎ 041/390-422

9004039

HIŠE
NAJAMEM

HIŠO v okolici Kranja, Škofje Loke ali
Medvod, ☎ 040/265-283 9003922

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

BIVALNI vikend, nov, lesen v Veliki
Lašni pri Snoviku, vseljiv, ☎ 041/924-
049 9004043

BRUNARICO 4 x 4 m z 2 m nadstre-
ška. Primerno za vikend ali vrtno uto.,
☎ 041/515-139 9003807

LESENO hišo v Termah Čatež, 47 m2,
2 etaži, adaptirana 08, opremljena,
ogrevanje, parking, ☎ 031/623-400

9004034

VIKEND, opremljen z garažo in nekaj
zemlje, Bela krajina, ☎ 031/651-373

9004033

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo v Tenetišah, 700
m2, ☎ 041/880-800 9004025

NJIVO, 1.37 ha, k.o. Visoko, ravna
lega, ugodno, ☎ 051/221-3369004001

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

FRIZERSKI salon v Kranju, ☎ 041/
551-477 9004006

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v bližini Zdravstvenega doma
Kranj, prevzem možen takoj, ☎ 041/
701-978 9003996

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj, ☎
04/20-11-413, 041/707-145,  031/
231-358 9003930

FORD Fiesto 1.3, 3 vrata, rdeče barve,
lepo ohranjen, cena po dogovoru, ☎
041/350-348, po 15. uri 9004062

HYUNDAI Atos, l. 2002, 1. lastnica, odlič-
no ohranjen, ☎ 031/599-770 9004063

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za
objavo v torek do petka do 14.00!
Delovni čas: od ponedeljka do četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure,
petek od 8. do 16. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto.

Mali oglasi
tel.: 201 42 47
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-glas.si

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v III.
nadstr. v izmeri 74,84 m2, l. izgr. 1963,
potrebno obnove, CK na plin, dvigala
ni, vpisano v ZK, cena 99.000,00 EUR,
možnost vselitve takoj.
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v
III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
106.000,00 EUR.
Kranj, Planina II, dvosobno, pritl. v
izmeri 61 m2, nizek objekt, l. izgrad.
2004, cena 110.000,00 EUR,
možnost vselitve junij l. 2009.
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v I.
nadstr. izmere 82,08 m2, l. izgr.
1964, delno obnovljeno l. 2003 -
okna, balkonska vrata, ogrevanje
klasično, plin v bloku, vpisano v ZK,
cena 110.000,00 EUR.
Kranj, Planina-Huje, dvosobno, vi-
soko pritličje v izmeri 79,37 m2, l.
izgr. 1953, obnovljeno razen kopal-
nice l. 2005-2008, lastna etažna CK
na olje, vpisano v ZK, cena
97.000,00 EUR.
Bistrica pri Tržiču, enosobno, visoko
pritličje v izmeri 40 m2, potrebno
obnove, CK, l. izgr. 1973, cena
63.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi
izmere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 79.500,00
EUR.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična,
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti
549 m2, CK na olje, tel. garaža, dve
parkirni mesti, sončna lega, hiša je
lepo vzdrževana, l. izgrad. 1981, cena
296.000,00 EUR, vselitev možna
konec leta 2009. 
Trstenik, na izredno lepi sončni
lokaciji, medetažna s 300 m2
uporabne stanov. površine na
parceli velikosti 1144 m2, l. izgr.
1999, cena 439.000,00 EUR, v kateri
je vključena tudi vsa oprema izde-
lana po meri. 
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža,
dostop tlakovan, ob vikendu tudi
manjša brunarica, l. izgr. 1997, cena
250.000,00 EUR.
Trstenik - Orle, bivalen, visoko-
pritličen tlorisa 36 m2, klet zidana,
ostalo leseno, na parceli velikosti
426 m2, l. izgr. 1983, obnovljen l.
1999, CK na olje, terasa, drvarnica,
internet, cena 175.000,00 EUR,
vselitev po dogovoru.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 149
EUR/m2 in še cca. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.

FESST, d. o. o., 
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta: 
info@fesst.si
Internet: 
www.fesst.si

LOTO
Rezultati 54. kroga - 8. julija 2009

4, 9, 13, 15, 21, 26, 31 in 3
Lotko: 1 3 8 0 6 5

Loto PLUS: 7, 23, 26, 27, 29, 37, 39 in 3

Garantirani sklad 55. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 55. kroga za Lotka: 540.000 EUR
Predvideni sklad 55. kroga za PLUS: 75.000 EUR

naročnine
04/201 42 41 

e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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V poslovno stanovanjskem objektu
na Nazorjevi ulici v Kranju, bivši
Dom JLA, prodajamo novo, takoj
vseljivo 2 - sobno stanovanje v izme-
ri 61,50 m2 s pripadajočim parkirnim
mestom v parkirni hiši.

V poslovno stanovanjskem objektu
na Nazorjevi ulici v Kranju, bivši
Dom JLA, prodajamo novo, takoj
vseljivo 2+1 - sobno stanovanje v iz-
meri 76,35 m2 z dvema pripadajoči-
ma parkirnima mestoma v parkirni
hiši in s pripadajočo shrambo.

V poslovno stanovanjskem objektu
na Nazorjevi ulici 3 v Kranju, na me-
stu nekdanjega Doma JLA, prodaja-
mo poslovni prostor za pisarniško
dejavnost v skupni izmeri 93,90 m2.

Podrobnejše informacije vam bomo
z veseljem posredovali, če nas 
boste poklicali na telefonsko številko 
04 281 26 26.

Nagrajenci nagradne križanke AH VRTAČ KRANJ, objavljene v
Gorenjskem glasu št. 050, 26. junija 2009. Pravilno geslo se gla-
si: NOVI POLO SPOZNAJTE NOVI RAZRED. In kdo so prejem-
niki nagrad? 1. nagrado - enodnevna uporaba novega VW Pola
Matej Gartnar, Bohinjska Bistrica; 2. nagrado - enodnevna upo-
raba novega VW Golfa, Rudi Sušnik, Mavčiče; 3. nagrado - paket
obvezne opreme Karolina Frantar, Cerklje. Nagrade Gorenjske-
ga glasa prejmejo: Drago Pipan, Kranj; Miro Frelih, Šenčur; Ma-
rija Hočevar, Kranj. Nagrajencem iskreno čestitamo!

RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

(bas kitara, spremljevalni vokal), Boštjan Narat (kitara, mando-
lina, spremljevalni vokal) in Robert Rebolj (bobni, tolkala). Več
na www.katalena.net/slo/ in www.jazzcerkno.si.

Koncert Skupine If
Kranj - Koncert bo v petek,10. julija, ob 20.30. v Kulturnem za-
vodu Creinativa, Sejmišče 2, v Kranju. Vstopnina je 6 evrov.

Alone2gether, Apostoli in Bernard Prešern kvartet
Bled - Duet Alone2gether, ki ga sestavljata Stane Hebar (kita-
ra) in Primož Rošker (tenor, saksofon), bo v torek, 14. julija, iz-
vajal jazz standarde, bossa novo in zimzelene melodije. V pet-
ek, 17. julija, ob 21. uri bodo koncertirali Apostoli v sestavi Pet-
ra Jazbeca (vokal, akustična kitara, violina), Marka Berčiča (vo-
kal, mandolina, akustična kitara, električna kitara, slide kitara),
Toma Zelnika (bas kitara) in Janeza Mravle (vokal, akustična ki-
tara), predstavili pa bodo irski folk, blues, rock v izvedbi blue-
grass, in glasbo 70. let. V soboto, 18. julija, pa bo koncert kvar-
teta Bernarda Prešerna, ki bodo izvajali jazz glasbo, kvartet pa
sestavljajo Bernard Prešern (klavir), Benjamin Prešern (troben-
ta), Sebastjan Podlesnik (bas, kontrabas) in Enos Kugler (bob-
ni). Vsi omenjeni koncerti bodo v baru Apropos ob 21. uri.

Dragi naročniki,

želite avtokarto?

Zaupajte nam, kaj vam pomeni Gorenjski glas, in nam pišite. 
Razmišljanja z vašimi podatki  nam  pošljite na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, Kranj ali na koticek@g-glas.si. Vsak prispel
odgovor bomo nagradili. Po pošti boste prejeli avtokarto Slovenije.

Nagradna igra traja do razdelitve vseh avtokart (600 kom).
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Krogla Wellos - nagrajenci
Izžrebali smo pet nagrajencev, ki bodo prejeli kroglo Wellos za
pranje perila. Pravilno so odgovorili na nagradno vprašanje, da ta
krogla vsebuje dva magneta moči tri tisoč Gaussov. Nagrajenci so:
družina Treven, Sovodenj; družina Krišelj, Golnik; družina Delavec,
Kranj; družina Mikulčič, Kranj in družina Hikel, Bled. Kroglo Wellos
boste prejeli po pošti. Čestitamo!



RENAULT Kangoo 1.9 diesel, l. 99,
rumene barve, cena: 2.100,00 EUR,
☎ 040-300-838 9003994

SEAT Ibiza 1.4, l. 05, 36.000 km ser-
visna, 5 vrat, reg. celo leto, klima,
ABS. Možen kredit na položnice!, ☎
041/543-876 9004069

SEAT Leon 1.9 TDI, l. 04, 93.000 km
servisna knjiga, odlično ohranjen, ☎
031/886-880 9004061

DRUGA VOZILA
PRODAM

AVTOMOBILSKO prikolico in agregat
Hondo moč 1.5 KW, ☎ 031/228-946

9004012

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

SUZUKI Ignis: komplet novih platišč in
gum, 165/70/14 M+S ter prenosno
klimo 12 V za avto ali vikend, ☎
041/722-625 9003750

TEHNIKA
PRODAM

FOTOAPARATA zrcalna klasična prak-
tica, teleobjektiv 200 mm, stativ, torba
za nošenje vse za 80 EUR, ☎
041/276-485 9004055

POLNILEC Duracell za polnjenje vseh
vrst akumulatorskih NiCd in NiMh bate-
rij, ☎ 041/858-149 9004067

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

MIZARSKO kombinirko, 5 operacij
SCM 30 in horizontalni vrtalnik, ☎
031/638-753 9004051

TRAČNO brusilko, 3 m, el. pomik
mize, dobro ohranjena, ☎ 031/264-
074 9004052

ŽIČNO erozijo l. 99, v obratovalnem
stanju, ☎ 041/669-689 9003983

KUPIM

MIZARSKO kombinirko, ☎ 031/616-
187 9003995

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
KUPIM

ODKUPUJEMO hlodovino in celulozni
les iglavcev, ☎ 041/758-932 9003811

KURIVO
PRODAM

DRVA metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 9003928

BUTARE za krušno peč, ☎ 04/51-22-
479 9004048

DRVA mešana: bukev, gaber, javor, je-
sen, hrast, možnost razreza in dostave,
cena 40 EUR, ☎ 070/323-033 9003926

DRVA možnost plačila na obroke, me-
trska ali razžagana, možnost dostave,
☎ 040/338-719 9003927

DRVA hrastova, metrska ali razžagana,
možna dostava, in deske za pobjon, ☎
031/330-425 9004014

SUHA bukova drva, možen razrez in
dostava, ☎ 041/884-882 9004018

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOTNO sedežno garnituro 250 x 170
cm, ☎ 01/36-27-035 9003990

KUHINJO z mizo in stoli, brez hladilnika,
za 300 EUR, ☎ 041/327-984 9004032

GOSPODINJSKI APARATI
PRODAM

PRALNI stroj Candy, za simbolično ceno,
Reteče 82, ☎ 04/51-31-335 9004064

VRTNA OPREMA
PRODAM

BAZEN, 1 leto rabljeno, 366 x 76 cm,
cena po dogovoru, ☎ 040/232-490

9003986

MASIVNO lipovo vrtno garnituro, ☎
041/980-371 9004031

VRTNO garnituro iz masivnega smre-
kovega lesa, deb. 5 cm, dol. 200 cm,
nova in čvrsta ter nove lesene gajbice,
☎ 031/429-527 9004037

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

GUMIJASTI čoln Maestral 9, sive bar-
ve in motor Tomos 4.5 ks, ☎ 051/
213-206 9004041

ŽENSKO gorsko kolo in moško šport-
no, obnovljeni, cena po 15 EUR. Pod-
lipnik, ☎ 070/213-736 9004007

ŽENSKO kolo Rog maraton luxus, 10
prestav, vsa oprema, ☎ 041/858-149

9004068

TURIZEM
OTOK KRK Malinska, ugodno oddam
apartmaje in sobe s kuhinjo, ☎
00385-91/533-1221 9004010

STARINE
PRODAM

VEČ PAROV starinskih smuči, koma-
tov in jarmov za dekor v gostinstvu, tu-
rizmu, ☎ 041/640-314 9003999

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
SONČNA očala, okulistični pregledi za
očala in kontaktne leče. Popust za
upokojence in študente ob nakupu
očal. Optika Aleksandra, Qlandia
Kranj, ☎ 04/23-50-123, Optika Saša
Tržič, ☎ 04/59-22-802 9003997

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

OLEANDRE, velike, za simbolično
ceno, ☎ 041/540-617 9004022

VSAK DAN sveže rezano cvetje lilij in
gladiolin, Smolej, Luže 22a,☎ 04/25-
36-565, 041/789-608 9003969

PODARIM

DVA MLADA mucka, ☎ 040/201-
265 9003988

LJUBITELJEM živali podarimo 3 ljub-
ke mucke, stare 3 mesece, vajene čis-
toče, ☎ 04/23-32-007 9004015

MLADE mucke, ☎041/754-547 9004023

POSLOVNI STIKI

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GUMI VOZ na traktorski priklop, plug
za konjsko vleko, slamoreznica, ☎
031/631-891 9004050

KULTIVATOR Muta 11 ks s priključki,
2 burski kozi, dva kozlička in plemen-
skega kozla, starega 2 leti, ☎
040/886-208 9004042

SAMONAKLADALKO Megele Super
330, zelo dobro ohranjeno, ☎
031/387-397 9004054

TRAKTOR Pasquali 945, 18 ks,
1.000 EUR, ☎ 031/883-016 9004005

TRAKTOR Štajer, 28 KM, letnik 1961,
v dobrem stanju in traktorski enoredni
silokombajn SIP silo 80 B, letnik
2004, malo rabljen, ☎ 031/554-743

9004057

TRAKTORSKO kosilnico Gaspardo z
dvojnim rezom in hidravličnim dvigom
ali brez, ☎ 031/484-533 9004059

KUPIM

IZKOPALNIK krompirja polak ali dru-
gačnega, ☎ 031/604-918 9004040

TRAKTOR IMT 533 ali 539, ☎ 041/
680-684 9003992

TRAKTOR Ursus, ☎ 051/639-777
9003993

PRIDELKI
PRODAM

AJDO za seme, ☎ 040/355-865
9004026

ČEŠNJE, kvalitetne domače hrustavke,
dnevno sveže nabrane, ugodno prodaja-
mo, Kmetija Princ, Hudo 1 (pri Kovorju),
Tržič, ☎ 041/747-623 9003786

JEČMENOVO slamo z njive, ☎ 031/
766-840 9004004

KUMARICE za vlaganje, ☎ 041/551-
970 9003948

TROPINOVO žganje, narejeno iz sort-
nega grozdja, in zdravilni orehovec, ☎
031/352-050 9004003

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 3 mesece,
☎ 04/25-21-024 9004072

ČB BIKCA, ☎ 041/882-021 9004030

ČB TELICO brejo, staro osem in pol
mesecev, ☎ 041/942-015 9003989

ČB TELIČKO, staro 15 dni, ☎ 041/
643-949 9004036

KRAVO simentalko, pašno s teletom
bikcem, starim dva meseca, ☎04/57-
23-634, 041/798-668 9004049

KUNCE, samce, breje samice, mladiče in
kunce za zakol, ☎040/316-004 9004021

PAR BREJIH ovc in jagneta ter molzni
stroj Alfa Laval, samo stroj, ☎ 04/25-
61-274 9004011

TELIČKE simentalke, stare 2 meseca,
☎ 04/53-36-448 9004058

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
041/390-449 9004008

TELIČKO limuzin, staro 10 dni, ☎
04/53-33-196 9004029

TELIČKO simentalko, staro 1 teden,
☎ 041/840-724 9004035

VEČ ČB bikcev in križancev, starih od
10 do 14 dni, Lahovče 57, ☎ 041/
771-302 9004045

ZAJCE za meso ali za pleme, zelo pri-
jazni, mešanica med orjaki in lisci, ☎
031/725-422 9004047

ZAJCE, stare štiri mesece, za zakol ali
nadaljnjo rejo, ☎ 031/267-240 9004070

KUPIM

BIKCA simentalca ali mesne pasme,
starega 2-3 tedne ali več, ☎ 040/
133-969 9003998

BIKCA simentalca, starega do 20 dni,
☎ 041/912-135 9004016

BIKCA mesne pasme, do 10 dni stare-
ga in bikce 200 - 300 kg za rejo, ☎
01/36-12-249, 031/238-468 9004028

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
04/51-22-840 9004060

OSTALO
PRODAM

OVČJE kože, strojene, ☎ 051/380-
329 9004074

MESO mladega goveda, ☎ 040/663-
399 9004020

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

BAR MONIKA zaposli dekle za delo v
strežbi, delovni čas po dogovoru, Ši-
pec Monika, s. p., Velesovo 56a, Cer-
klje, ☎ 040/330-060 9003918

DOSTAVA hrane PICANTO Kranj red-
no zaposli izkušenega picopeka, odlič-
no plačilo, Justr, d. o. o., Sejmišče 1,
4000 Kranj, ☎ 041/505-084 (Igor),
☎ 031/473-816 (Matej) 9003782

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
lefonista/ko, delo od ponedeljka do
petka od 8. do 14. ure, Fantom inter-
national, d. o. o., Ul. M. Grevenbroich
13, Celje, ☎ 051/435-145 9003970

DELO na kmetiji - prid. zelenjave, Zele-
njavarstvo Teran, Hladnikova 33, Kri-
že, ☎ 041/648-543 9004024

IŠČEMO oskrbnika za klubsko kočo na Kr-
vavcu, ASK Partizanska 37, Kranj,
041/796-929, ☎040/743-407 9004073

V FRIZERSKEM salonu v Kranju zaposli-
mo frizerja/ko z izkušnjami, stimulativno
plačilo, možen tudi najem delovnega me-
sta, Fen kreativ, d. o. o., Kidričeva 12,
Kranj, ☎ 031/365-040 9004038

ZAPOSLIM orodjarja z nekajletnimi
delovnimi izkušnjami, Jež Janez s.p.,
Selo pri Vodicah 8, Vodice, ☎
041/669-689 9003982

IŠČEM

IŠČEM DELO varstvo otroka, Kranj in
okolica, ☎ 041/376-174 9004019

IŠČEM DELO pomoč v gospodinjstvu,
čiščenje, likanje, varstvo otrok, pomoč
starejšim, ☎ 051/428-551 9004046

VOZNIK C-kategorije, iščem službo.
Praksa vožnja kiperja dve leti, lahko za
krajše obdobje, ☎ 040/389-518 9004013

IŠČEM DELO, košenje zelenic (tudi na
strmini), obrezovanje žive meje, ☎
041/718-008 9003972

IŠČEM DELO, mlajši upokojenec po-
magam lahko na gradbišču, na vrtu, na
kmetiji in v gozdu, ☎ 040/651-199

9004053

DUO ROLO išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 9004056

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi d.n.o., Struževo 3a, Kranj,
☎ 041/222-741 9003679

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki,
markize, www.asteriks.net 9003929

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični
premazi, barvanje napuščev in fasad,
dekorativni ometi in opleski, Pavec Ivo
s.p., Podbrezje 179, Naklo, ☎ 031/
392-909 9003560

ČIŠČENJE kletnih  prostorov in vsa
drugačiščenja. Več informacij na
GSM: 064/108-196. Čistilni servis
HORUK, Andrej Štern, s. p., Mandelj-
čeva pot 9, Kranj 9004000

DELAMO vsa zidarska dela, notranje ome-
te in fasade z našim ali vašim materialom, Ar-
janiti, d.o.o., Žabnica 47, Žabnica, ☎
041/288-473, 041/878-386 9003931

FLORIJANI, d.o.o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871 9004002

GRADBENIK REXHO d.n.o., Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do strehe,
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite
škarpe, adaptacije, urejanje in tlakovanje
dvorišč, ☎ 041/589-996 9003379

IZDELAVA podstrešnih stanovanj po
sistemu Knauf, montaža strešnih oken
Velux in polaganje laminatov, izd. bru-
naric in nadstreškov, prevozi z avtodvi-
galom, Damjan Mesec s.p., Jazbine,
Poljane, ☎ 041/765-842 9003940

IZDELUJEM kamnite škarpe in tlakujem
dvorišča, Azem Tafilaj, s. p., Zg. Bitnje 101
a, Žabnica, ☎ 040/995-538 9004071

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, zi-
dava, montaža novih, popravila starih, nu-
dimo dimne obloge, dimne kape. Novak
& Co, d.n.o., Ljubljanska 89, Domžale,
☎ 031/422-800 9003360

IZVAJAMO VSA GRADBENA DELA
od temeljev do strehe, kvalitetno, 
Loanina 2007, Gradbeništvo, d.o.o.,
Glavni trg 14, Kranj, ☎ 041/257-328, 
loanina@email.si 9003991

PLESKARSKA AKCIJA, beljenje hlevov
in gospodarskih poslopij itd, 200
EUR/m2 z materialom, Estetik, d. o. o.,
Na polju 6, Miklavž na Dravskem polju, ☎
041/242-890, 041/514-567 9003966

TLAKOVANJE dvorišč, polaganje rob-
nikov, izdelava betonskih in kamnitih
škarp, Milutin Bijelić s.p., Struževo 28,
Kranj, ☎ 041/711-842 9003839

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

KITARA - poletna šola za vse starosti,
posamezno ali v skupini, pričetek po
dogovoru! Vpis v celoletno šolo! STU-
DIO TANGO, Britof 316, Kranj, ☎
041/820-485 9003787

ZASEBNI STIKI
38 - LETNI moški iščem preprosto dekle
za resno zvezo, ☎041/281-343 9004009

DEKLETA, pokličite in se zastonj spozna-
vajte s številnimi fanti iz vse države za iskre-
na razmerja., ☎031/807-376 9004066

KOMERCIALIST, 43 let, samozaposlen,
prijetnega videza, nekadilec, vege, 173, at-
letske postave iz Lj, vabi simpatično žensko
na sprehod in sladoled. Pokljiči na tel., ☎
041/810-717 9003967

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje te-
densko poveže ogromno ljudi vseh sta-
rosti iz vse države. Pokličite in se spo-
znavajte., ☎ 031/836-378 9004065

RAZNO
PRODAM

VRTNO garnituro, novo, masivni les za
280 EUR in previjalno mizico za 40
EUR, ☎ 041/369-014 9004027

KUPIM

KOZO z dobrim mlekom ali menjam za
brejo in prodam špirovce 7 m in 8 m,
☎ 04/51-41-227, zvečer 9004044
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ZAHVALA

V 98. letu nas je zapustila naša draga mama

Alojzija Primožič
iz Koprivnika 33

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za nesebično pomoč, izrečeno sožalje, podarjeno cvet-
je in sveče ter spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala
je namenjena gospodu kaplanu za lepo opravljen pogrebni
obred, ge. Mariji Kavčič za poslovilne besede, pevcem za lepo
petje, trobentaču za Tišino in članom Zveze borcev. Vsem
imenovanim in neimenovanim še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Koprivnik, Fužine, Trebija, junija 2009

ZAHVALA

Ob boleči in mnogo prezgodnji izgubi naše drage hčerke, mam-
ice in babice

Doroteje Jerala
roj. Kodran

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo v njeni težki bolezni
obiskovali in ji stali ob strani, nam izrekli sožalje, se udeležili
njenega slovesa, se poslovili od nje ter darovali cvetje in sveče. Za-
hvala zdravnikom in strežnemu osebju na onkološkem inštitutu.
Zahvala gospodu župniku Bojanu Likarju za doživeto opravljen
pogrebni obred, sveto mašo in poslovilne besede, pevcem za za-
pete pesmi ob slovesu in pogrebni službi Komunale Kranj.

Žalujoči: vsi njeni
Kranj, Ljubljana, 2. julija 2009

V 73. letu nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče, brat in stric

Alojz Čebašek
roj. 30. avgusta 1936

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijate-
ljem za nesebično pomoč v bolezni, izrečeno sožalje, podarjeno
cvetje, sveče in svete maše ter spremstvo na njegovi zadnji poti.
Hvala g. kanoniku Prestorju za lepo opravljen obred, gasilcem, če-
belarjem in Rozaliji za poslovilne govore ter pevcem in pogrebni
službi Navček. Še enkrat hvala vsem, ki ste ga spoštovali in imeli
radi ter ga v tako velikem številu pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: vsi njegovi
Voklo, 30. junija 2009

SERVISIRANJE 
TRAKTORJEV JOHN

DEERE in drugih znamk 
ZETOR, DEUTZ, IMT 

ter ostale  KMETIJSKE
MEHANIZACIJE 

AKCIJA - POLNJENJE
KLIM TRAKTORJEV 

Tel.: 04 25 19 788 

GOTOVINSKI KREDITI DO 10
LET ZA VSE ZAPOSLENE,
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER
UPOKOJENCE, do 50 % obr.,
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi.
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. NU-
MERO UNO, Kukovec Robert
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560

Jaz sem že osvojil vrh,
na katerega vi še plezate,
zato ne žalujte, moji dragi,
jaz sem svoje delo dokončal.

ZAHVALA

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.
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Umrl je 

ALEKSANDER RAVNIKAR
poslanec Državnega zbora 

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

DRŽAVNI ZBOR

Ljubljana, 9. julij 2009

V SPOMIN

Za nekoga si bil samo človek, za nas si bil ves svet.

Roku
13. julija 2008

Nikoli več, nam ne podariš iskrenega nasmeha.
Nikoli več nas ne objameš.
Nikoli več nam ne stisneš dlani.
Nikoli več ...

Tvoji

V SPOMIN

Devetega julija je minilo žalostnih 10 let, kar te ni med nami,
dragi naš ata, zelo te pogrešamo

Alojz Jenšterle
Vsem, ki obiščete njegov grob, mu podarjate sveče in cvetje,
iskrena hvala.

Žena Anica, hčerka Tatjana in sin Marko z družinama

ZAHVALA

V 69. letu starosti nas je zapustil mož, brat, stric, nečak

Jože Hvasti
z Golnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, dobrim sosedom, sodelavcem, znancem,
prijateljem za izraženo sožalje. Hvala za darovano cvetje, sveče in slovo ob grobu.

Hvala gospodu župniku za lepo opravljen pogreb, pevcem za lepo petje. 
Hvala tudi pogrebni službi Komunale Kranj.

Žalujoča žena in sorodniki
Junija 2009

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata, dedka in tasta

Jožeta Zupančiča
(1929)

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem
in sosedom. Posebna zahvala gre tudi njegovi zdravnici dr. Jožefi
Jeraj, gospodu župniku Klunu za lepo opravljen pogrebni obred,
nosačem pokojnika, nosačem praporov, cerkvenim pevcem,
trobentaču, pogrebni službi Navček in gospodu Miranu. Lepa
hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in za svete maše. Hvala
tudi vsem drugim, ki ste se od njega poslovili na zadnji poti in vas
v zahvali nismo posebej imenovali.

Žalujoči vsi njegovi
Mlaka, 5. julija 2009

naročnine  04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si mali oglasi   04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si

Srce je omagalo,
dih je zastal,
spomin nate bo vedno ostal.

Bolečino lahko skriješ, 
tudi solze zatajiš,
a praznine, ki ostaja, 
nikoli ne nadomestiš.
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bodo občasno plohe in nevihte. Jutri dopoldne bo
dež ponehal, popoldne se bo delno zjasnilo, nastanejo
lahko še plohe. V nedeljo bo večinoma sončno in topleje.

PETEK
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Olga Teran: 

''Simptomi so takšni kot pri
navadni gripi - imaš vroči-
no, kašljaš, kihaš. Trenutno
me ni strah, da bi se okuži-
la, ker sem bolj doma. Tudi
nimam interesa, da bi šla
kam na morje.''

Urša Peternel

Javorniški Rovt - "Prišlo je
tako hitro, da si ne moreš
misliti. Dvakrat je močno za-
grmelo, hitro sem pobrala
perilo, ko se je že ulilo.
Ravno takrat nam je s cister-
no pripeljal plin in noter
sem šla skuhat kavo. Ko sem
prišla spet ven, je voda že vse
odnašala," je pripovedovala
Francka Arhar, domačinka
iz Javorniškega Rovta, kjer je
v ponedeljek okoli poldneva
podivjan hudournik uničil
most in s tem edino cesto do
petih hiš v tem delu vasi.
Naključje je hotelo, da je uje-
ta ostala tudi cisterna s
plinom, kar je povzročilo
največ skrbi jeseniškim pok-
licnim gasilcem in prosto-
voljnim gasilcem iz Ja-
vorniškega Rovta. Pod-
poveljnik Prostovoljnega
gasilskega društva Javorniški
Rovt Edi Vengar, čigar hiša je
prav tako ostala odrezana od
sveta, je povedal: "Nekaj po
dvanajsti mi je zapiskal
pozivnik in hitro sem se
odpravil proti gasilskemu
domu. A ko sem prišel do
mostu, sem videl, da sploh

ne morem nikamor, ker je
hudournik odnesel del
mostu in nasul ogromne
količine materiala." Po Ven-
garjevih besedah so zelo hitro
prišli najprej poklicni gasilci,
nato pa še domači prosto-
voljni gasilci in s stroji takoj
začeli odstranjevati ogromne
skale, veje, blato in drug ma-
terial, ki ga je nanesel podiv-

jan hudournik. "Najbolj smo
se bali, da bo zdrsnila cister-
na, ki je bila ujeta le nekaj
metrov stran," je povedal
Vengar. A k sreči jim je us-
pelo dokaj hitro očistiti
most, tako da je voznik lahko
cisterno varno odpeljal iz
vasi. Najbližja soseda Franc-
ka Arhar je povedala, da je
most zasulo že nekajkrat v
preteklosti, po mnenju Edija
Vengarja pa bi nujno morali
razširiti strugo, saj se most
zamaši in podivjana voda
nato najde svojo pot nekaj
metrov stran. Domačin,

gasilec in občinski svetnik
Marko Zupančič je ob tem
dodal, da je nujno takojšnje
urejanje hudournikov, ki jih
je v Javorniškem Rovtu
ogromno, saj bo sicer
nekega dne prišlo do katas-
trofe. Številni hudourniki so
divjali po vasi že pred tremi
tedni, ko je bil bolj prizadet
vzhodni del vasi. Stanje si je
v torek ogledal tudi direktor
občinske Komunalne direk-
cije Marko Markelj, ki je
poudaril, da je urejanje hu-
dournikov v pristojnosti
države. 
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Ujeta tudi cisterna s plinom
V hudem neurju je hudournik uničil most, največjo skrb pa je povzročala cisterna s plinom, ki je 
ostala ujeta nekaj metrov stran od podivjane vode.

Natalija Golob:

''Mislim, da med znake
nove gripe sodijo slabost,
vročina in slabo počutje.
Malo me je tudi strah, da bi
zbolela. Za preventivo pa še
ne skrbim kaj preveč.''

Radovljica

Tri zlate maturantke na gostinski in turistični šoli

Urša Švegl iz Tržiča, Maja Jakopič iz Gorij in Nina Lušina iz
Železnikov so letošnje zlate maturantke poklicne mature na
Srednji gostinski in turistični šoli v Radovljici. Maja in Urša
sta zbrali celo vseh 23 možnih točk. Kot so povedale matu-
rantke, so odlični rezultati plod rednega dela vseh štirih let.
Vse tri bodo šolanje nadaljevale na fakultetah. Zadovoljna z
rezultati mature na splošno je tudi ravnateljica Marjana Po-
gačnik. "Letošnji rezultati so tudi na splošno zelo dobri, saj
je od 99 dijakov kar 87 dijakov uspešno opravilo maturo. Ti-
stih dvanajst, ki tokrat niso bili uspešni, pa imajo zato, ker
so bili neuspešni samo pri enem predmetu, možnost po-
novnega opravljanja mature že v avgustovskem roku. M. A.

Jesenice

Na Srednji šoli Jesenice imajo zlato maturantko

Na Srednji šoli Jesenice je poklicno maturo opravljalo 98 di-
jakov, uspešnih je bilo 85. Uspeh je torej 87-odstoten, je po-
vedal ravnatelj Stane Vidmar, s čimer so na šoli zelo zado-
voljni. "Ta odstotek sicer ni najvišji, kar smo jih dosegli v pre-
teklosti, vendar smo zadovoljni, da imamo zlato maturantko,
poleg tega pa je nekaj dijakov le za las zgrešilo tanaziv," je
povedal Vidmar. Zlata maturantka, ki je na poklicni maturi
zbrala 22 točk od 23 možnih, je dijakinja programa vzgojitelj
predšolskih otrok Špela Roblek iz Bistrice pri Tržiču. U. P.

Kranj

V ponedeljek začetek razprodaj

Čeprav številni trgovci tekstilnih izdelkov in obutve zadnje
tedne pripravljajo številne akcije in ponujajo popuste, pa se
bodo letošnje poletne razprodaje uradno začele ta ponedel-
jek, 13. julija. Trgovci morajo po zakonu označiti vrednost bla-
ga pred znižanjem cene in po njem; če oglašujejo znižanje
cen za 50 odstotkov, pa morajo po tako znižani ceni ponudi-
ti vsaj četrtino blaga.  Čas razprodaj določa vsak trgovec sam,
ponavadi so dvo- do tritedenske, vendar največ 60 dni B. B.

Mladoporočenci

V Škofji Loki so se 4. julija poročili Miha Buh in Petra Ka-
trašnik, Tomaž Kalan in Nataša Gajgar, Davor Prelogar in
Lidija Goljat, Blaž Kovač in Katarina Živec ter Martin Umek
in Alenka Šavc, v Kranju sta se poročila Miha Kern in Jerne-
ja Benedik, v Preddvoru pa Uroš Likozar in Andreja Reh-
berger, Bojan Jerič in Petra Košnjek ter Iztok Pajk in Tatjana
Zadnikar. Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo
polletno naročnino na Gorenjski glas. 

Strahu še ni
Renata Globočnik

Na Inštitutu za varovanje
zdravja so do zdaj potrdili
petnajst primerov okužb z
novo gripo v Sloveniji. Mi-
moidoče ob kranjskem
nakupovalnem središču
smo vprašali, ali poznajo
simptome bolezni in ali jih
je kaj strah, da bi zboleli. 
Foto: Tina Dokl

Stane Gaberc:

''Nekaj simptomov nove
gripe že poznam, kot so na
primer vročina, slabo po-
čutje in podobno. Se pa te
bolezni še ne bojim.'' 

Vilma Kumše:

''Simptomi nove gripe so
verjetno takšni kot za vsako
gripo. Res ne vem. Me tudi
ni strah, da bi zbolela. O
tem sploh ne razmišljam.
Menim, da nismo tako
ogroženi.'' 

Mithat Handžar:

''Znake nove gripe poznam.
To so slabost, visoka tem-
peratura, slabo počutje ...
Česa naj se bojimo? Kot
vem, je treba skrbeti za pre-
ventivo z umivanjem rok.''

Naključje je hotelo, da so nekaj minut pred deževjem k Arharjevim pripeljali plin in 
cisterna je ostala ujeta. Gasilce je najbolj skrbelo, da bo zdrsnila v podivjani hudournik.

Ob ponedeljkovem hudem neurju so na Gasilsko
reševalni službi Jesenice (GARS) opravili kar 33 
intervencij, kar je dosedanji rekord.
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KMETIJA SLAVNIH,
BLONDINK IN MISIC

Jeseni si lahko gledalci Pop Tv-ja
obetajo zanimiv tretji del resničnost-
nega šova Kmetija. Tokrat bo v zna-
menju slavnih. 

02

LJUDJE

POLETI MEČEJO
PANCERJE

Langa je odprla poletje na Jeseni-
cah, Urška in Janez pa očitno ob-
dobje porok. Poročila sta se tudi
Gregor Benčina in njegova Aleša. 
/ Foto: Tina Dokl

KULTURA

FOLKLORA Z VSEH
VETROV

Na 8. mednarodnem folklornem
festivalu Trzin 2009 so navdušili
predvsem živahni plesalci folklorne
skupine iz ZDA. / Foto: Jasna Paladin
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tem, da se jese-
ni na Pop vrača
Kmetija, smo
že pisali. Po-
tem so se poja-
vile govorice,

da bo v njej nastopila znana
in razvpita Urška Hočevar
Čepin, kjer je vsak tretji naj-
prej pomislil na Urškine
lepe, dolge in negovane noh-
te, nakar so se pojavila še
(domnevna) imena nekate-
rih slavnih nastopajočih, go-
vorice pa so odprle tudi temo
o njihovem honorarju. Na
koncu je bila še najbolj točna
vest, da bo tokrat Kmetija
resnično v znamenju slav-
nih, ne bo pa jo vodila Špela
Močnik, ki jo poznamo kot
voditeljico iz prejšnjih dveh
Kmetij in kot moderatorko
radia Hit, temveč bo njeno
vlogo prevzel obraz, ki se ga
spomnimo iz kombinacije
Tomažin-Bizovičar, Anja
Križnik Tomažin (na foto-
grafiji). Da bomo tokrat lah-
ko spremljali slavne (po slo-
venskih merilih pač) v naravi
oziroma kmečkem okolju, je
vprašanje, če ni malce botro-
vala tudi poteza televizije
TV3, ki je za letošnjo jesen
napovedala licenčen resnič-
nostni šov Survivor na Filipi-
nih. V njem bomo lahko
spremljali tudi slovenska
predstavnika.

"Prvič v Sloveniji se bodo v
resničnostnem šovu spopa-

dli slavni. Zasedba bo pestra,
saj so med izbranci tako mi-
sice kot glasbeniki, učenjaki
kot igralci," pravi Branko Ča-
karmiš, programski direktor
PRO PLUS, na Popu pa spet
obljubljajo pestro dogajanje
na kmetiji in stopnjevanje
napetosti do zadnjega final-
nega dne.

Povsem nov izziv pa vode-
nje Kmetije slavnih pomeni
tudi za Anjo Križnik Toma-
žin:

"Vodenje Kmetije slavnih
sem sprejela z velikim nav-
dušenjem, saj bom spozna-
vala nov format televizijske
oddaje: resničnostni šov. Ker
so tokrat prvič ključni igralci
znane osebnosti, sem prepri-
čana, da bo oddaja zanimiva,
pestra in meni v velik izziv.
Še posebej me zanima psi-
hologija celotnih resničnost-
nih šovov in obnašanje ter
ravnanje ljudi znotraj njih.
Bo pri slavnih kaj drugače,
kot je sicer? Hm ..., res zani-
mivo. Poleg tega bo format
Kmetije letos nekoliko dru-
gačen, znotraj katerega pa
sem našla še prav poseben
cukerček zase." 

Anja Križnik Tomažin je
javnosti znano in prepoznav-
no ime, saj se z voditeljstvom
ukvarja že več kot desetletje.
Svoje voditeljsko pot je zače-
la z vodenjem televizijskih
oddaj na Gajba TV, pot pa
nadaljevala kot sovoditeljica
Ekstra magazina na Kanalu
A in kasneje nekajkrat nagra-
jene razvedrilne oddaje TLP,

ki je bila na Televiziji Slove-
nija (1. program) zadnjič na
sporedu junija 2007, kasne-
je pa se je oddaja preimeno-
vala v NLP in jo ob nedeljah
popoldne spremljamo lahko
še danes. 

Anjo javnost pozna tudi
kot pevko - nekdanjo članico
skupine Planet Groove in ig-
ralko - med drugim je nasto-
pila tudi v kratkem filmu Voj-

ka Anzeljca Faktor sreče. Po
rojstvu hčerke se je posvetila
vodenju in kreiranju priredi-
tev ter dogodkov in delu na
šoli za javno nastopanje. Na
televizijske ekrane pa se Anja
vrača kot voditeljica Kmetije
slavnih, o tem, kako bo pove-
zovala oziroma vodila estrad-
no Kmetijo ali Kmetijo estra-
de, pa boste gledalci presodili
lahko že jeseni.

Alenka Brun

O

Program Planet Tuš Kranj

Petek, 10. julija
15.40, 17.40, 19.40, 21.40, 23.30 
BRÜNO
16.30 
HANNAH MONTANA
16.00, 18.20 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
sinhronizirano
15.00, 17.10, 19.20, 21.30, 23.50 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
sinhronizirano
18.40, 21.10, 23.40 
PREROKBA
17.20, 20.20, 23.20 
TRANSFORMERJI 2: MAŠČEVANJE PADLIH
20.40, 23.00 
UGRABLJENA

Sobota, 11. julija
13.00, 15.40, 17.40, 19.40, 21.40,
23.30 
BRÜNO
11.50, 16.30 
HANNAH MONTANA
11.00, 13.50, 16.00, 18.20 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
sinhronizirano
12.00, 15.00, 17.10, 19.20, 21.30,
23.50 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
sinhronizirano
14.00, 18.40, 21.10, 23.40 
PREROKBA
11.20, 14.20, 17.20, 20.20, 23.20 
TRANSFORMERJI 2: MAŠČEVANJE PADLIH
20.40, 23.00 
UGRABLJENA

Nedelja, 12. julija
13.00, 15.40, 17.40, 19.40, 21.40 
BRÜNO
11.50, 16.30 
HANNAH MONTANA
11.00, 13.50, 16.00, 18.20 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
sinhronizirano
12.00, 15.00, 17.10, 19.20, 21.30 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
sinhronizirano
14.00, 18.40, 21.10 
PREROKBA
11.20, 14.20, 17.20, 20.20 
TRANSFORMERJI 2: MAŠČEVANJE PADLIH
20.40 
UGRABLJENA

Ponedeljek, 13. julija
15.40, 17.40, 19.40, 21.40 
BRÜNO
16.30 
HANNAH MONTANA
16.00, 18.20 
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV
sinhronizirano
15.00, 17.10, 19.20, 21.30
LEDENA DOBA 3: ZORA DINOZAVROV 3D
sinhronizirano
18.40, 21.10 
PREROKBA
17.20, 20.20 
TRANSFORMERJI 2: MAŠČEVANJE PADLIH
20.40 
UGRABLJENA

KINO SPORED

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe sporeda.

KMETIJA SLAVNIH,
BLONDINK IN MISIC
Jeseni si lahko gledalci Pop Tv-ja obetajo zanimiv tretji del resničnostnega šova Kmetija. Tokrat bo
v znamenju slavnih. Za kmečka opravila sredi neokrnjene narave in idile bodo tako poprijele znane
osebnosti zbrane z vseh vetrov, skozi deset tednov pa jih bomo lahko spremljali v neobičajnih vlogah.
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ddaja Prvi in
drugi z ured-
nico in vodi-
teljico Ber-
nardo Žarn v
nasprotju z

drugimi rednimi tedenskimi
televizijskimi oddajami po
napornem letu ne gre na po-
čitnice. V poletni izdaji bodo
namreč skupaj z ustvarjalci
oddaje Barbaro Brezavšček,
Veroniko Rot in Jakom Jeler-
jem z očmi nostalgije pogle-
dovali za časi, ko smo šele
prek televizije izvedeli, kako
se uporabljata pralni stroj in
sesalec, ko smo nosili natu-
pirane pričeske, mini krilca
in rože v laseh, spominjali se
bomo časov, ko smo vneto
spremljali prenose proslav

dneva mladosti in pozorno
prisluhnili mičnim TV-
napovedovalkam. 

Poletni Prvi in drugi - Oči
nostalgije bodo na sporedu
ob sobotah - od 11. julija dalje
po večernem filmu, okoli 22.
ure, na 1. programu Televizi-
je Slovenija.

V več kot petdesetletni
zgodovini Televizije se je na-
bralo veliko zgodb, drobnih
anekdot, zgodovinskih tre-
nutkov, ki so televizijo in gle-
dalca povezala v tesno zavez-
ništvo. To poletje se bomo
zato sproščeno sprehajali
med nekdanjim in današ-
njim pogledom, ne samo te-
levizijskih ustvarjalcev, pač
pa tudi gledalcev. Ponovitve
oddaj si boste lahko ogledali
ob nedeljskih popoldnevih
okoli 15. ure na 1. programu
Televizije Slovenija.

Alenka Brun

O

PRVI IN DRUGI
POLETI
Oči nostalgije, poletna preobleka televizijske
oddaje Prvi in drugi.

Bernarda Žarn / Foto: RTV SLO

Slovo od kralja popa spremljalo rekordno
število gledalcev

Torkovo veličastno slovo od glasbene legende Michaela
Jacksona, ki se je dogajalo v centru Staples v osrčju Hol-
lywooda, so si v neposrednem prenosu na spletu lahko
ogledali tudi obiskovalci portala 24ur.com. S Popa spo-
ročajo, da si je v živo žalno slovesnost ogledalo rekord-
nih, kar 33.686 različnih obiskovalcev, zabeležili pa so
neverjetnih 73 183 prenosov. Povprečna dolžina posa-
meznega prenosa pa je bila dobrih sedemnajst minut. 
24ur.com je kot edini slovenski medij ponudil prenos
žalne slovesnosti, neverjetni odziv slovenskega občin-
stva pa kaže na dejstvo, da je imel priljubljeni glasbenik
veliko oboževalcev tudi v naši deželi. Ogled neposredne-
ga prenosa pa si niso ogledali samo uporabniki spleta v
Sloveniji. Na 24ur.com so namreč zabeležili tudi 1669
ogledov iz tujine, od tega največ iz sosednje Hrvaške,
Avstrije ter Nemčije. A. B.



ednarodni fol-
klorni festival,
ki ga člani Tu-
r i s t i č n e g a
društva Kanja

že osem let pripravljajo s Fe-
stivalom Lent Maribor, je
tudi tokrat na ploščad pred
osnovno šolo privabil števil-
ne gledalce in nekaj odličnih

folklornih skupin iz različ-
nih koncev sveta.

Uvodoma so se z belo-
kranjskimi plesi predstavili
domači plesalci iz Folklorne
skupine Trzinka, za katere
je bil po dobrem letu dni de-
lovanja to sploh prvi nastop
pred širšo publiko. Za iz-
jemno vzdušje so s svojo
sproščenostjo in živahnostjo
poskrbeli mladi plesalci iz
Združenih držav Amerike.

Folklorna skupina Clog
America iz Utaha po sveto-
vnih festivalih navdušuje s
pisanimi nošami in melo-
dično glasbo, zaradi živah-
nega countryja in izjemno
komunikativnega pristopa
do občinstva jih poznavalci
uvrščajo med tiste skupine,
ki si jih na svojih odrih želi
prav vsak festival. Večinoma
mladi plesalci prihajajo tudi
iz francoske folklorne skupi-

ne Confederation Kenen-
dalc'h Morbihan, ki je na tr-
zinskem odru prikazala
ljudske plese Bretanije. Tur-
ške ritme in bogato dedišči-
no nam eksotičnih ljudskih
plesov in glasbe pa so pred-
stavili plesalci Folklorne
skupine Yesilkoy Halk Dan-
sylari Dernegi, ki so zaradi
kakovostnih nastopov stalni
gostje festivalov po vsem
svetu.
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KULTURA

FOLKLORA Z VSEH VETROV
Na 8. mednarodnem folklornem festivalu Trzin 2009 so navdušili predvsem živahni plesalci folklorne
skupine iz ZDA.

Jasna Paladin

M

Kranj

Tršar razstavlja v Kranju

Galerija Prešernovih nagrajencev, ki deluje v okviru Go-
renjskega muzeja, je pred kratkim odprla razstavo aka-
demskega slikarja in prejemnika Prešernove nagrade za
življenjsko delo Draga Tršarja. Razstava bo na ogled v Ga-
leriji Prešernovih nagrajencev ter v galerijskih prostorih v
Prešernovi in Mestni hiši do 31. avgusta. A. B.

Jesenice

Juretova čista sreča

V sredo, 15. julija, bodo na Jesenicah ob 19. uri v Fotoga-
leriji odprli razstavo in projekcijo fotografij z Islandije, priz-
nanega fotografa iz Celja Jureta Kravanje. Odprtje
samostojne razstave barvnih fotografij nosi naslov Čista
sreča - Felicta pura.
Avtor največkrat v svojem fotografskem delovanju
združuje narativno in sporočilno razsežnost podob kot
tudi njihove čisto likovne dimenzije. Motive fotografiranja
išče v naravi, arhitekturi in urbani pokrajini, neusahljiv
izziv pa so mu podobe človeka, vpetega v urbano okolje.
S pričujočo razstavo pa nas vabi k ogledu podob toskanske
dežele, kjer je sam našel popoln odlitek tega, kar je želel
najti. Če so avtorjeva začetna dela rojena kot sanjska pres-
likava minljivosti trenutka in odraščajo v eliminacijo
odvečnega in pretiranega, da bi v tretjem koraku dozorela
zgolj kot ekstrakcija detajla, ki mu z občutljivo danostjo
vrhunskega opazovalca vdihne novo, višjo vrednost z ap-
likacijo in fokusiranjem čistega kolorita, jasne strukture in
izčiščene teksture. 
Razstavljena dela bodo na ogled do 12. avgusta. A. B.

e do konca tedna
bo v Galeriji Iva-
na Groharja v
Škofji Loki odpr-
ta razstava likov-

nih del umetnikov iz pobra-
tenega Maasmechelna. Od-
prli so jo ob deseti obletnici
pobratenja občin Škofja
Loka in Maasmechelen iz
Belgije. Razstavlja enajst li-
kovnikov iz združenja
MAKK. Njegov predsednik
je Guido Thomassen, sestav-
lja ga 28 članov, starih od 22
do 86 let, ustanovljeno pa je
bilo pred šestimi leti. V njem
ustvarjajo likovni umetniki,
fotografi, vzgojitelji bonsa-
jev, tisti, ki oblikujejo kera-
miko ... Temo vsakoletne
razstave določi poseben od-
bor, ki se sestane vsakih šest
mesecev. Umetniki se na
razstavo, ki je običajno aprila
in maja, pripravljajo deset
mesecev, sodelujejo pa lahko

le v primeru, da v tem času
ustvarijo novo umetniško
delo. 

Ob odprtju razstave so
umetnike in obiskovalce po-
zdravili Jana Mlakar, direkto-
rica Loškega muzeja, Andre-
ja R. Megušar z občine Škof-
ja Loka, Jef Albrechts, pod-
župan občine Maasmeche-
len, ki velja za pobudnika so-
delovanja med obema me-
stoma, oba župana, škofjelo-
ški Igor Draksler in gostujo-
či Georges Lennsen, ter bel-
gijski veleposlanik Louis
Mouraux. Govorniki so ob-
novili izkušnjo desetletnega
pobratenja obeh občin in še
dlje trajajočih neformalnih
druženj. "Družijo in izme-
njujejo se številna društva,
prenosi znanja in prakse, so-
delovanje od spodaj navzgor
pri različnih razvojnih pro-
jektih pa prinaša novo sveži-
no in dodano vrednost po-
bratenju," je ob odprtju raz-
stave dejala Andreja R. Me-
gušar.

BELGIJSKI LIKOVNIKI
V ŠKOFJI LOKI

Danica Z. Žlebir

Š

www.gorenjskiglas.si

dnevno sveže novice     kažipoti     pisma bralcev     priloge     kronika

Za vas že 60 let beležimo čas

Turški folklorni plesalci so navdušili tudi s svojimi 
oblekami.

Domača folklorna skupina iz Trzina se je tokrat predstavila
skupaj z nekaterimi najboljši skupinami sveta.

V Trzinu so gostili tudi folklorne plesalce iz francoske 
Bretanije.

Nastop ameriških plesalcev je navdušil z energičnostjo in
živahnostjo.
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PETEK,  10. 7.

11.00 Združeni za vse življenje 11.50 To nena-
vadno življenje 12.15 Anatomija katastrofe
13.05 Spremenilo mi je življenje 13.55 Viharne
zgodbe 14.20 Medij 15.10 Preživeli 15.35 Ne-
pojasnjeni dogodki 16.25 Reševanje otrok
17.15 Katastrofe stoletja 18.05 Združeni za vse
življenje 19.00 Medij 19.50 Preživeli 20.15
Najboljših deset 21.05 Glavni dokaz 21.55 Me-
dicinski detektivi 22.45 Več kot bizarno 23.35
Pod nožem 00.00 Najboljših deset 

09.40 Punčka iz cunj, 136. del 10.30 Pepelka,
24. del 11.25 Ker ljubim Glorio, 12. del 12.20
Pocholo, 60. del 13.10 Vojna žensk, 31. del
14.05 Osamljena srca, 24. del 15.00 Silna lju-
bezen, 83. del 15.55 Pepelka, 24. del 16.45 Pe-
pelka, 25. del 17.40 Okus po tebi, 134. del
18.35 Silna ljubezen, 84. del 19.30 Punčka iz
cunj, 136. del 20.20 Pepelka, 25. del 21.10 Sil-
na ljubezen, 84. del 22.05 Pocholo, 60. del
23.00 Idoli, 15. del 23.55 Vojna žensk, 31. del

SOBOTA,  11. 7.

08.05 Kdo pa misliš, da si?! 08.55 Mejna polici-
ja 09.45 Oddelek za pogrešane 10.35 Spreme-
nilo mi je življenje 12.10 Reševanje živali 13.00
Kdo pa misliš, da si?! 13.50 Mejna policija
14.45 Oddelek za pogrešane 15.35 Spremenilo
mi je življenje 17.10 Lovci na glave 18.00 Pet-
erčki in četverčki 18.50 V iskanju očeta 19.45
Lov na duhove 20.10 Zadnja priložnost 21.00
Resnični zločini 21.50 Same v New Yorku 22.40
V iskanju očeta 23.30 Policijske enote 00.20
Zadnja priložnost

06.55 Vojna žensk, 27.-31. del 11.20 Kuhamo s
slavnimi, 13.-14. del 12.20 Silna ljubezen, 80.-
84. del 16.50 Dora, 77. del 17.40 Maria Rosa
išče ženo, 20. del 18.35 Brata detektiva, 4. del
19.30 Živijo! 21.20 Sužnja Isaura, 15. del
22.05 Tako je življenje, 59. del 23.00 Moške
zgodbe, 27. del 23.55 Spletne spletke, 3. del

NEDELJA,  12. 7.

08.05 Kdo pa misliš, da si?! 08.55 Mejna poli-
cija 09.45 Oddelek za pogrešane 10.35 Spre-
menilo mi je življenje 12.10 Reševanje živali
13.00 Kdo pa misliš, da si?! 13.50 Mejna polici-
ja 14.45 Oddelek za pogrešane 15.35 Spreme-
nilo mi je življenje 17.10 Prepovedana ljubezen
18.00 Vohunjenje 18.50 Medicinske zgodbe
19.40 Talenti 22.35 Pokopane skrivnosti
00.05 Medicinske zgodbe

06.55 Pepelka, 21.-25. del 11.20 Latinskoame-
riška glasba 12.20 Okus po tebi, 130.-134. del
16.50 Dora, 78. del 17.40 Maria Rosa išče ženo,
21. del 18.35 Sužnja Isaura, 15. del 19.20 Živi-
jo! 21.15 Tako je življenje, 36. del 22.05 Tako je
življenje, 59. del 23.00 Moške zgodbe, 28. del
23.55 Spletne spletke, 4. del 

PONEDELJEK, 13. 7.

10.10 Katastrofe stoletja 11.00 Preživetje v
divjini 11.50 To nenavadno življenje 12.15
Anatomija katastrofe 13.05 Spremenilo mi je
življenje 13.55 Viharne zgodbe 14.20 Medij
15.10 Preživeli 15.40 Nepojasnjeni dogodki
16.25 Reševanje otrok 17.15 Katastrofe stolet-
ja 18.05 Preživetje v divjini 19.00 Medij 19.50
Preživeli 20.15 Hiša strahov 21.05 Glavni do-
kaz 21.55 Medicinski detektivi 22.45 Več kot
bizarno 23.35 Pod nožem 00.00 Hiša strahov 

09.40 Punčka iz cunj, 137. del 10.30 Pepelka,
25. del 11.25 Ker ljubim Glorio, 13. del 12.20

Pocholo, 61. del 13.10 Vojna žensk, 32. del
14.05 Osamljena srca, 25. del 15.00 Silna lju-
bezen, 84. del 15.55 Pepelka, 25. del 16.45 Pe-
pelka, 26. del 17.40 Okus po tebi, 135. del
18.35 Silna ljubezen, 85. del 19.30 Punčka iz
cunj, 137. del 20.20 Pepelka, 26. del 21.10 Sil-
na ljubezen, 85. del 22.05 Pocholo, 61. del
23.00 Idoli, 16. del 23.55 Vojna žensk, 32. del

TOREK,  14. 7. 

10.10 Katastrofe stoletja 11.00 Preživetje v
divjini 11.50 To nenavadno življenje 12.15
Anatomija katastrofe 13.05 Spremenilo mi je
življenje 13.55 Viharne zgodbe 14.20 Medij
15.10 Družina v stiski 15.40 Nepojasnjeni do-
godki 16.25 Otroci v bolnišnici 17.15 Katastro-
fe stoletja 18.05 Preživetje v divjini 18.55 Me-
dij 19.45 Družina v stiski 20.15 Hiša strahov
21.05 Glavni dokaz 21.55 Medicinski detektivi
22.45 Več kot bizarno 23.35 Pod nožem 00.00
Hiša strahov 

09.40 Punčka iz cunj, 138. del 10.30 Pepelka,
26. del 11.25 Ker ljubim Glorio, 14. del 12.20
Pocholo, 62. del 13.10 Vojna žensk, 33. del
14.05 Osamljena srca, 26. del 15.00 Silna lju-
bezen, 85. del 15.55 Pepelka, 26. del 16.45
Pepelka, 27. del 17.40 Okus po tebi, 136. del
18.35 Silna ljubezen, 86. del 19.30 Punčka iz
cunj, 138. del 20.20 Pepelka, 27. del 21.10
Silna ljubezen, 86. del 22.05 Pocholo, 62. del
23.00 Idoli, 17. del 23.55 Vojna žensk, 33. del

SREDA,  15. 7.

10.10 Katastrofe stoletja 11.00 Preživetje v
divjini 11.50 To nenavadno življenje 12.15
Anatomija katastrofe 13.05 Spremenilo mi je
življenje 13.55 Viharne zgodbe 14.20 Medij
15.10 Družina v stiski 15.40 Nepojasnjeni do-
godki 16.25 Otroci v bolnišnici 17.15 Katastro-
fe stoletja 18.05 Preživetje v divjini 19.00 Me-
dij 19.45 Družina v stiski 20.15 Hiša strahov
21.05 Glavni dokaz 21.55 Medicinski detektivi
22.45 Več kot bizarno 23.35 Pod nožem 00.00
Hiša strahov

08.45 Osamljena srca, 27. del 09.40 Calypso, 1.
del 10.30 Pepelka, 27. del 11.25 Ker ljubim
Glorio, 15. del 12.20 Pocholo, 63. del 13.10
Vojna žensk, 34. del 14.05 Osamljena srca, 27.
del 15.00 Silna ljubezen, 86. del 15.55 Pepel-
ka, 27. del 16.45 Pepelka, 28. del 17.40 Okus
po tebi, 137. del 18.35 Silna ljubezen, 87. del
19.30 Calypso, 1. del 20.20 Pepelka, 28. del
21.10 Silna ljubezen, 87. del 22.05 Pocholo,
63. del 23.00 Idoli, 18. del 23.55 Vojna žensk,
34. del 

ČETRTEK,  16. 7. 

11.05 Medicinske zgodbe 11.50 To nenavadno
življenje 12.15 Anatomija katastrofe 13.05
Spremenilo mi je življenje 13.55 Viharne zgod-
be 14.20 Medij 15.10 Družina v stiski 15.40
Nepojasnjeni dogodki 16.25 Otroci v bolnišnici
17.15 Katastrofe stoletja 18.05 Medicinske
zgodbe 19.00 Medij 19.45 Družina v stiski
20.15 Hiša strahov 21.05 Glavni dokaz 21.55
Medicinski detektivi 22.45 Več kot bizarno
23.35 Pod nožem 00.00 Hiša strahov

08.45 Osamljena srca, 28. del 09.40 Calypso, 2.
del 10.30 Pepelka, 28. del 11.25 Ker ljubim
Glorio, 16. del 12.20 Pocholo, 64. del 13.10
Vojna žensk, 35. del 14.05 Osamljena srca, 28.
del 15.00 Silna ljubezen, 87. del 15.55 Pepel-
ka, 28. del 16.45 Pepelka, 29. del 17.40 Okus
po tebi, 138. del 18.35 Silna ljubezen, 88. del
19.30 Calypso, 2. del 20.20 Pepelka, 29. del
21.10 Silna ljubezen, 88. del 22.05 Pocholo,
64. del 23.00 Idoli, 19. del 23.55 Vojna žensk,
35. del 
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TV SPORED

"Pred kratkim sem sanjala,
kako so okoli mene gomazele
male tanke kačice svetlih barv
in vzorcev. Nekatere so pada-
le iz mojih las. Niso bile napa-
dalne, pa sem jih vseeno špri-
cala z vročo/toplo vodo in
sem jih na ta način ubila. Sa-
nje so bile precej žive in mi še
vedno niso šle iz glave." 

Dijana 

Draga Dijana,
kačo opredeljujemo kot uni-
verzalen simbol, ki uteleša
našo instinktivno bit in po-
tencialno energijo. Ta ener-
gija je lahko pozitivna ali
razdiralna - odvisno kako jo
uporabljamo in kam jo
usmerjamo. V psihoanalizi
je nosilka nezavednih ču-
stev, ki prodirajo v našo za-
vest in usmerjajo osebni
razvoj. Čeprav se le redko
komu ob pogledu na to ži-
val vzbudijo prijetna čustva,
je kot sanjski simbol zelo
dragocena, saj nam omogo-
ča globok vpogled v našo
osebnost. Za strah pred
kačo je odgovorna pred-
vsem svetopisemska zgod-

ba, ki pripoveduje o Evini
skušnjavi, da bi jedla prepo-
vedan sad, o pogovoru Eve
s kačo zapeljivko, o Adamo-
vem pristanku, o izgonu iz
raja. Kača je tista, ki prodre
v srce, da bi nas zapeljala,
kača ima obliko hudobne
misli in moralnega zla. Kas-
neje v 19. stoletju je pridobi-
la predvsem spolni pomen.
S. Freud je bil prepričan, da
kaže v sanjah mlajših žensk
strah pred moško potenco,
v sanjah starejših žensk pa
naj bi kazala nezaupanje do
mlajših tekmic in strah pred
izgubo vitalnosti. V kombi-
naciji z drugimi simboli ima
lahko ta žival zelo pozitiven
pomen. Spomni se grškega
boga zdravilstva Askulapa -
okoli njegove palice se zvija
dolga kača. V vseh časih so
uporabljali njen smrtonosni
strup za zdravljenje določe-
nih bolezni. 
Ljudska tradicija vidi v barvi
in velikosti živali ključno
sporočilo sanj, in ker nisi
omenila nobene določene
barve tvojih kačic, ti naj bo
pri osebni razlagi v pomoč

sledeče: rumene ali rdeče
kače izražajo strah pred
moško spolno energijo.
Kače temnih barv napove-
dujejo negativen preobrat
življenjske situacije in sve-
tleče kače simbolizirajo sov-
ražnike, ki stremijo po naši
pogubi. V indijski tradiciji je
kača simbol preobrazbe in
odrešitve: bele kače so no-
silke modrosti in okultnih
sporočil, oranžne kače ka-
žejo na poduhovljeno spo-
lnost, modre kače so sim-
bol religioznosti, vijolične
kače simbolizirajo veliko
duhovno moč in zelene
kače obljubljajo novo upa-
nje in izpolnitev srčnih že-
lja. Velike kače napoveduje-
jo prevaro, medtem ko male
kače prinašajo srečo v lju-
bezni. 
Mislim, da so male kačice v
tvoji sanjski sceni simbol
drobnih skrbi, ki te bodo ne-
kaj časa pestovale, vendar
jim boš zlahka obrnila hr-
bet, saj uboj kač napovedu-
je v vsakem primeru zmago
v vseh življenjskih situaci-
jah. 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ 

edko naletiš na
spletnih straneh
na izobražence s
počiščenim pod-
strešjem in brez

odvečne prtljage iz preteklo-
sti. Velikokrat se zgodi, da so
ravno izobraženi - tisti z naj-
bolj zastrašujočimi titualmi
pred imeni in priimki, tisti,
ki imajo največji čustveni
manko. Imajo praktično vse,
le partnerja oziroma partne-
rice ne. Večinoma so sam-
ski, čez štirideset, brez otrok
in soprog ali pa s kakšno biv-
šo, redki sploh razmišljajo o
otrocih. Kariera je na prvem
mestu. Njihovo znanje in iz-
obraženost v realni okolici
lahko pri sosedih vzbujata
občutke spoštovanja ali pa
jih imajo zaradi njihovega
načina življenja celo za po-
sebneže. Čeprav poznam
doktorja znanosti, ki ima
smisel za humor in je spon-
tan, je vendar precej več ta-
kih, ki so s svojim znanjem
nakopičili zajeten kupček
denarja, si kupili modno av-
tomobilsko igračko, stanova-
nje, sedaj pa pričakujejo še
Heidi Klum, ki pa (naj bi po

njihovih pričakovanih) pose-
dovala tudi lastnosti domače
hišne pomočnice. 

Včasih tudi sama naletim
na kakšnega takega učenja-
ka na portalu. V mojem pri-
meru gre največkrat za take,
ki so predani triatlonom,
imajo svoj način življenja iz-
delan do potankosti, dneve
razdeljene po urah, in če bi
jim slučajno zrušil urnik,
vprašanje, kaj bi se zgodilo.
In zakaj so se znašli na in-
ternetu? Nekateri veliko de-
lajo, pa jim je dolgčas. Dru-
gim predstavlja klepet spro-
stitev, tretji pa dejansko ni-
majo socialnega življenja,
so nedružabni, svoja čustva
in razmišljanje lažje pred-
stavijo izbranki prek elek-
tronske pošte. Pisanje jim
gre pač bolje od rok.

Večina med njimi ni zla-
gana, vprašanje pa, če se de-
kletom ne zdijo dolgočasni,
ker do svojega štiridesetega
niso srečali nobenega mor-
skega psa, jim ni 'smučanje
po rjuhah' nacionalni šport
in ne razmišljajo o spletnih
portalih za zmenke kot o ve-
likanskem jezeru, kjer je
ženskih ribic milijon, in če z
eno nisi zadovoljen, pač ulo-
viš drugo pa mimogrede še

tretjo. Dejansko spadajo
med tiste moške na porta-
lih, ki si resnično želijo spo-
znati dekle, družico, nekoga
za 'v dobrem in slabem'.
Njihovi oglasi so klub sivini
in mirnosti jasni: ponujajo
življenje v dvoje, preskrblje-
nost, varnost, le dekle naj bo
pošteno, prijazno, nežno.
Nekateri imajo celo napisa-
no, da so dobrodošle tudi
mlade mamice, da en ali dva
otroka nista ovira. 

Grafo je bil na primer na
portalu že več kot leto dni. V
profilu je celo večkrat pouda-
ril, da išče ženo. Vendar že
sam način, kako je to izrazil,
večini deklet ni ustrezal.
Imel je vse: magisterij iz eko-
nomije, direktorski stolček,
po starših je podedoval hišo,
za avtomobile sicer ni imel
okusa, pa tudi moda mu je
bila lanska jesen. Star je bil
39 let, srednješolska ljube-
zen se je izpela med študi-
jem, potem se je posvetil raz-
iskovanju, študiju in delu.

Nekega jutra se je odločil:
da sedaj je pa čas za družino. 

Mislil je, da bo zadeva pre-
prosta. A je hitro ugotovil, da
se mu med ljudi ne da več,
da je s posedanjem po loka-
lih zaključil že pred leti. Od-

ločil se je za splet. Spisal je
profil, vendar suhoparen. Pa
sem mu to enkrat omenila in
je svojo tajnico poprosil, če
mu pomaga. Žal tudi to ni
pripomoglo k realizaciji nje-
govega cilja, ker je fant za
večino živahnih in energič-
nih žensk ... pač suhoparen.
Fantu je komunikacija v živo
delala preglavice. Celo naj-
bolj dolgočasna magistrica
kemije, starejša od njega, se
je z njim na pijači dolgočasi-
la na smrt. Če se ženska pri
njem sama po sebi ni posta-
vila v vlogo spraševalke, je
spila kavo v tišini, ker pa so
mu še najbolj od vseh tem le-
žale številke, se je sproščeno
lahko pogovarjal le o poslu.

Nekoč sem ga srečala
družbi njegovih sodelavcev.
In doživela kulturni šok. Bil
je glavni v skupini. Glasen,
pameten in pravi zabavljač.
Sproščen in nasmejan. Za-
nimivo. Očitno mu ženska
družba blokira verbalne
sposobnosti.

Neroden v ženski družbi,
bi rekla moja mama, med-
tem ko kar slišim (trenutne-
ga) ljubimca, ki bi me bil
zmožen sredi seksa vpraša-
ti, češ kaj pa če je slučajno
gej ...

KAJ PA ČE JE GEJ? (66)

Lea Peterlin

R

Festival Carniola v
zadnjih vzdihljajih

V sklepnem tednu so
Carniolin utrip starega
kranjskega jedra poviše-
vali trije dogodki, razpeti
med sproščenim zabava-
njem in izbranimi glas-
benimi odisejadami. Da-
nes bo za zaključno raja-
nje poskrbela sedem-
članska sambaiao forma-
cija Naurea, ki nas bo v
temperamentnih plesnih
ritmih zazibala v osrčje
Brazilije. V tradicionalnih
južnoameriških napevih
bo odplesal tudi Festival
Carniola, ki se na kranj-
ske ulice znova vrača pri-
hodnje poletje. A. B.

Zadonela bo španska
kitara

Španski mladi kitarist Pe-
dro Mateo Gonzalez je
zmagovalec nedavnega
tekmovanja Boston Gui-
tarFest 2009 (10.-14. junij
2009). Trenutno koncer-
tira po Sloveniji. Danes
zvečer mu lahko prisluh-
nete v baročni dvorani
radovljiške graščine ob
20. uri. A. B.
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KULTURA, RADIO
Radio Kranj 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)
V petkovi dopoldanski temi ob 9.15 bodo naši sogovorniki pred-
stavniki Mestne občine Kranj. Pogovarjali se bomo o aktualnih
temah, ki zanimajo Kranjčane. Po 19. uri se bo s Festivala Carni-
ola oglasila direktorica Barbara Štangl. V soboto se bodo s kakš-
ne zanimive lokacije spet oglašali kolegi oddaje Dobro jutro Slo-
venija. Ob 13.30 vas vabimo, da oddate svoj glas za Naj kopališ-
če. Ob 16.15 ne zamudite redne sobotne oddaje Radijski nahrb-
tnik, ki jo tokrat pripravlja Slavica Bučan, verski oddaji pa lahko
prisluhnete ob 19.30. O skupini Čuki bomo govorili v nedeljo ob
9.15, vam ob 10.15 zastavili nagradno vprašanje, ki vas bo pope-
ljalo na nedeljsko kosilo, ob 13.30 pa prisluhnite priljubljeni ne-
deljski radijski razglednici, ki vam jo bo tokrat iz Bitenj, Žabnice
in tamkajšnjih krajev poslal Peter Šalamon. Na aktualne športne
dogodke in rezultate vas bomo spomnili v nedeljskem poznopo-
poldanskem programu ob 19.30, naš ponedeljkov gost v oddaji
Se res poznamo ob 9.15 pa bo član skupine Jazz Station, Toni
Humar. V klepet ga bo zapletel Sašo Pipan.

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)
V petek naj izpostavimo oddajo Moja dežela ob 14.10 in oddajo Ži-
vimo lepo ob 16.10. V soboto in nedeljo lahko prisluhnete ponovit-
vam rednih tedenskih oddaj in predstavitvam ter obilici dobre glas-
be. V ponedeljek naj izpostavimo Zdravstveni kotiček ob 12.10, v to-
rek pa nagajivi Skriti mikrofon ob 13. uri, oddajo Moja dežela ob
14.10 in Babičine nasvete ob 15.10. Sredina oddaja Rože&Vrt ob
14.10 vam bo morda dala namig, kako si lahko uredite svoj vrt ali
teraso. Četrtkov Miha ga pihne ob 13. uri in bo prinesel nekoliko za-
bave, naj pa hkrati dodamo, da smo te počitniško-dopustniške dni
še posebej izbrano obarvali z razvedrilnimi prispevki.

Radio Ognjišče, 102, 3, 104,5 in 105, 9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)
V petek ob 18.15 bomo v oddaji Spoznanje več, predsodek manj
s sogovornikom dr. Stanetom Grando govorili o tem, zakaj v naši
državi ne moremo uradno obsoditi komunizma skupaj s fašiz-
mom in nacizmom, kot je to storil evropski parlament. V soboto
ob 17. uri opozarjamo na oddajo Pevci zapojte, godci zagod'te.
Ta prinaša zvočne zapise s srečanja z družino Ulaga iz Rečice pri
Laškem. Ponedeljkova 17. ob 17. uri se bo dotaknila družinskih
odnosov v času počitnic, oddaja za Prijatelje Radia ob 20.30 bo
romarsko obarvana, vabljeni ste v cerkev sv. Jakoba v Kamnik. V
tokratnem Pogovoru o v sredo ob 17. uri bomo z gosti govorili o
resoluciji o totalitarnih sistemih in o vojni zakonodaji. 

Radio Sora 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)
Danes ob devetih bomo spregovorili o praznovanju 50-letnice
Lovske družine Sorica. Petkova razglednica bo nastajala na teni-
škem igrišču ob dobri partiji tenisa. V soboto dopoldne bomo po
radijskem kvizu reševali vprašanja in pobude, popoldan pa bo
kot ponavadi namenjen športu. V nedeljo ob devetih boste lahko
prisluhnili nedeljskemu klepetu, v kmetijski oddaji ob enajstih pa
bomo tokrat govorili o razpisih. V ponedeljek ob devetih bomo
gostili društvo Sotočje, ob enajstih čas namenili upokojencem,
popoldne in večer pa bolj počitniško obarvali. V torek ob devetih
nekaj več besed namenili razvoju turizma na Gorenjskem, v Vrel-
cih zdravja in lepote pa gostili Anjo Sever iz Optike Sever in na-
brali nov zeliščni šopek. V sredo bomo nekaj več besed nameni-
li projektu Vozim, vendar ne hodim, ob petih popoldne pripravi-
li planinsko oddajo, nato pa vas povabili še na Planet glasbe. Če-
trtek bo spet v znamenju oddaja Vprašanja in pobude, zvečer pa
bodo naša ušesa pobožali zvoki harmonike.

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)
Danes boste ob 9. uri lahko slišali nekaj astronomskih zanimivo-
sti. V oddaji Doktor Petek bomo malo po 13. uri s pediatrom Fran-
cijem Krajnikom govorili o bolezni poljuba oziroma infekcijski
mononukleozi. Uro kasneje bo na vrsti oddaja Drug z drugi', v ka-
teri bo Borut Pogačnik gostil predsednico gorenjske sekcije Inva-
lidskega društva ILCO Ireno Kalan, ob 16. uri bo na vrsti Razgled
s Triglava na občino Bled. Sobotno jutro bo namenjeno otroške-
mu programu, vrtcu v Lescah. Malo po 10. uri bomo v oddaji Po-
licija svetuje gostili vodjo sektorja kriminalistične policije Policij-
ske uprave Kranj Boštjana Lindava. V nedeljo bo ob 9. uri naš gost
vodja informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji
Nataša Goršek Mencin. Vaše male oglase bomo sprejemali po 11.
uri. Malo po 13. uri bo v našo družbo prišla Jadranka Juras, po 15.
uri pa bo na vrsti oddaja Dobri ljudje. V ponedeljek bo ob 8.10 na
vrsti oddaja Jejmo malo, jemo zdravo, program pa bo po 13. uri
predvsem v znamenju športa. V torek se bomo mudili v Krajevni
skupnosti Lesce v občini Radovljica, v sredo pa boste po 8. uri lah-
ko slišali nekaj nasvetov za zdravo sončenje. V četrtek bomo po 7.
uri odkrivali Zaklade ljudske modrosti. Po 9. uri bo na sporedu od-
daja Triglavski zeleni vrtiček, po 13. uri bo program v znamenju
kulture. V družbo Draga Arijanija in zimzelenih melodij vas vabijo
ob 19.30. 

Večer z okusom s Tomažem Pengovom

Jutri bo v okviru Večerov z okusom pod marelo na terasi
kranjskega Klubarja nastopil Tomaž Pengov, eden najpo-
membnejših slovenskih kantavtorjev, pravzaprav bi ga lahko
imenovali celo za prvega slovenskega kantavtorja. Leta 1973
je izdal album Odpotovanja, ki velja za prvo neodvisno po-
sneto slovensko ploščo. Koncert se bo pričel ob 22. uri. A. B.

Predskupina Morcheebe bo Morso

Rome wasn't built in a day in The sea sta le dve skladbi iz
pisanega repertoarja popularne britanske skupine Morc-
heeba, ki bo v nedeljo nastopila v ljubljanskih Križankah.
Dekle in fantje prinašajo odlično mešanico sunkovitih rit-
mov in prelomljenega bluesa, ki je že v svojih začetkih ne-
mudoma prekosila vse primerjave trip-hop in tako zadela
v čustvene globine in glasbeno presegla vse zakulisne
muhavosti. Ozračje v Križakah bo ob 20.30 najprej ogre-
vala hrvaška zasedba Morso, ki je ena najbolj tipičnih
predstavnic novega reškega zvoka. Njihov album Izlog so
mnogi označili za enega od najboljših debitantskih albu-
mov hrvaške rock produkcije v lanskem letu. Morso se po-

našajo z odličnimi, energičnimi nastopi, sodobnim rock
zvokom, mladostniško energijo in kar dvema glasoma -
moškim in ženskim. A. B.

Prijave za Zlati boben že zbirajo
Na Slovenski turistični organizaciji je pred kratkim poteka-
la novinarska konferenca mednarodnega oglaševalskega
festivala Zlati boben, kjer so predstavniki festivala in STO
govorili o letošnjem programu in številnih novostih Zlate-
ga bobna, predstavili pa so tudi prihajajočo knjigo Petnajst
let novoevropskega oglaševanja, petnajst let Zlatega bob-
na kjer bo predstavljenih prvih petnajst let oglaševalske
stroke v Novi Evropi, antologija zmagovalcev in finalistov,
novih ustvarjalnosti, izvirnosti in integralnosti. Najpo-
membnejša novost letošnjega Zlatega bobna je PR-pre-
miera. Odnosi z javnostjo bodo tako prvič v šestnajstih le-
tih vključeni v program festivala, kar glede na njihovo vlo-
go v komunikaciji in medijih ni presenečenje, temveč zgolj
nujnost. V sklopu programa odnosov z javnostjo bo pote-
kalo PR-tekmovanje v devetnajstih kategorijah in ločeno
tekmovanje za študente, ki bodo tekmovali za najbolj kre-
ativno video predstavitev na temo Kaj je PR?. A. B.

estro dogajanje po-
uličnih igralcev in
artistov so v staro
mestno jedro Kam-
nika letos že petič

pripeljali člani Kulturnega
društva Priden možic, ki že
vrsto let sodelujejo z Gleda-
liščem Ane Monro. Ko se
glavnina festivala že dvanaj-
stič odvija v Ljubljani, so čar
pouličnega gledališče Kam-
ničani lahko okusili s tremi
predstavami.

"Za glavno prizorišče smo
letos izbrali Samčev predor,
ki bo del dogajanja tudi na
letošnjem Kamfestu, v sklo-
pu Ane Desetnice pa sta bili
v tem posebnem ambientu
dve predstavi. Sicer je na-

men pouličnih gledališč
prav v oživljanju mestnih je-
der, a žal smo morali tretjo
predstavo nemškega gleda-
lišča zaradi zahtevnosti in
obsega s parkirišča pred po-
licijsko postajo prestaviti
pred Dom kulture Kamnik,"
je povedal predsednik KD
Priden možic Goran Završ-
nik.

V Samčevem predoru se je
že v petek zvečer predstavila
skupina KAM Hram iz Spli-
ta s predstavo Ratatuva. V so-
boto dopoldne je predvsem
mlajše gledalce navdušil cir-
kus iz Tirane s klovni, žon-
glerji in drugimi cirkusanti.
Za največji spektakel pa so s
predstavo Preobilje v sobot-
nem večeru poskrbeli nem-
ški igralci iz skupine Baeng-
ditos.

CIRKUS NA KAMNIŠKIH ULICAH
Festival Ana Desetnica, največji festival uličnih gledališč, je minuli konec tedna spet gostoval v Kamniku.

Jasna Paladin

P

boževalci irske
skupine U2 so
končno doča-
kali začetek
turneje, tokrat

imenovane 360° Tour, ki se
bo v glasbeno zgodovino
očitno zapisala tudi po hitro-
sti prodaje vstopnic in sa-
mem videzu odra oziroma
scenografiji. Prvi koncert ak-
tualne turneje so U2 pripra-
vili na stadionu Camp Nou v
španski Barceloni, ki je bil
popolnoma razprodan. Kar
93 tisoč obiskovalcev je pri-
sostvovalo koncertu, ki je
spet postavljal nove standar-
de. Fotografije izjemno veli-

kega odra, ki ima v sredini
okrogel rotirajoč del, so že
obšle svet, in vzele sapo mar-
sikateremu rednemu obis-
kovalcu velikih glasbenih
spektaklov. 

V sklopu turneje 360°
Tour bodo U2 obiskali štiri-
najst evropskih mest, potem
pa se turneja seli v ZDA.

V neposredni bližini
bomo legendarne U2 videli
9. in 10. avgusta na zagreb-
škem stadionu Maksimir,
kjer je skupna kapaciteta 63
tisoč obiskovalcev. Vstopni-
ce so šle za med, oba koncer-
ta sta pravzaprav že razpro-
dana, toda za slovenske lju-
bitelje svetovnih legend pri-
haja odlična novica: produ-
centi Live Nationa so se odlo-

čili, da lahko ob skrbni pri-
pravi prizorišča vendarle po-
vabijo še nekaj najbolj gore-
čih ljubiteljev glasbe skupi-
ne U2, ki so morda ob veli-
kem povpraševanju in hitri
razprodaji obeh zagrebških
koncertov ostali brez vstop-

nice. Poleg tega je bilo do-
slej možno kupiti le vstopni-
co v kombinaciji s prevo-
zom, zdaj pa se v dodatno
odobreni kvoti tisočih vstop-
nic za koncert 9. avgusta po-
nuja tudi samo prodaja
vstopnic. 

U2 - ŠE DODATNIH TISOČ VSTOPNIC
Alenka Brun

O

Samčev predor so v soboto dopoldne zasedli cirkusanti iz
Cirkusa Tirana.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Želim biti srečna in
zdrava"

Že nekaj časa imam proble-
me z zdravjem, pa ne najdem
odgovora. Kot drugo pa me
zanima, kako kaže z mojim
ljubezenskim življenjem. 

Naj vas najprej opomnim,
da so osebna vprašanja, ki
so objavljena v časopisu
skrajšana, zaradi osebnih
podatkov, ki se ne objavijo.
To pa ne pomeni, da je treba
poslati samo vprašanje in
šifro. Naj bo to v vednost
tudi vsem drugim, v prihod-
nje pa prosim, da mi napiše-
te nekoliko več. Težave pri
vašem zdravju se, kot kaže,
ponavljajo že leta in leta.
Predstavljajo vam polno gla-
vo skrbi, saj ste negotovi in
ne veste, kaj si misliti. Nobe-
ne bojazni o resnosti situaci-
je ne vidim, lahko pa vam
povem, da skušajte živeti

bolj umirjeno. Veliko bolezni
je psihičnega izvora in tudi
pri vas izvira iz psihičnega
počutja. Že leta skrbite za
druge in se obremenjujete s
stvarmi, na katere bi mnogi
gledali iz bolj lahkotnega vi-
dika. Stanje se vam bo obr-
nilo na bolje že v roku pol
leta, s tem pa sovpada v
vaše življenje prihod moške-
ga, ki ga sicer že poznate.
Obeta se vam lepo prijatelj-
stvo na temeljih iskrenosti,
katere doslej še niste pozna-
li. Pričakujte, da se vam bo
življenje s tem popolnoma
postavilo na glavo, v pozitiv-
nem smislu, seveda. Srečno.

"September"

Najprej vas lepo pozdravljam,
redno prebiram vašo rubriko,
sedaj pa se obračam na vas.
Hvala za odgovore in lep po-
zdrav.

Naj vas najprej pomirim in
povem, da bo z nosečnostjo
vaše hčere vse potekalo, kot
mora, vidim le možne težave
z njenim počutjem, kar je v
nosečnosti nekaj običajnega.
Spola otroka ne morem na-
povedati, lahko pa povem, da
bo zelo razigrano dete, kate-
ro bo prineslo novo sonce v
vaše življenje. Dva vnuka,
pravite, že imate, sta srečna,
lepo vzgojena otroka in vese-
li ju vse, kar se okoli njiju do-
gaja. Starejši ima, kot pravite
težave z matematiko. To mu
ne bo nikoli v življenju pred-
stavljalo nobene ovire, saj je
precej dovzeten za druge veje
znanja, ki so prav tako po-
membne. Mnogo bi se v tej
smeri dalo postoriti, če bi ga
poskusili pravilno motivirati.
Na dolgi rok pa vidim pomoč
s strani mlajše osebe, ki bi
lahko bila dečkova inštrukto-
rica. Vnuk jo bo upošteval in

bi ob njeni pomoči veliko laž-
je sledil pouku. Mlajši vnuk je
šolo komaj dodobra spoznal
in potrebuje nekoliko več
časa, da se vklopi v samo
družbo in prav tako v življe-
nje po novih pravilih. Je
otrok, ki potrebuje nekoliko
več pozornosti, čeprav tega
ne pokaže. Nadarjen je za
šport, in če ga boste v tej
smeri podpirali, bo veliko
bolj motiviran tudi za učenje.
Oba vaša vnuka imata mož-
nost, da iz življenja iztisneta
veliko dobrega, kar jima bo
ob dobrem zgledu tudi uspe-
lo. Na področju vaših financ
ne vidim sprememb, na dolgi
rok pa se vam obeta dodaten
način služenja denarja, ki je
lahko povezan s hobijem, s
katerim se ukvarjate že sedaj.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Dan bo napet in pred nami bo polno novih preizkušenj.
Sami o sebi se bomo prepričali, ali res zmoremo premaga-
ti vse prepreke, ki nam jih postavlja življenje.

11. julija 2009
Sobota
Olga, Oliver, Žibert

Začetek dneva bo naporen, saj bomo obremenjeni z orga-
niziranjem. Skozi cel dan pa nas bo spremljala močna za-
vest, da nič na tem svetu ni samoumevno.

13. julija 2009
Ponedeljek
Dragan, Henrik, Jolka

Skoraj bomo že obupali nad sabo, ko nas bo razveselila
prijetna pohvala s strani družbe. Prijalo nam bo predvsem
počivati in uživati vsako minuto v dnevu.

14. julija 2009
Torek
Borut, Jelena, Dobrila

Vzeli si bomo čas in postorili vse, kar smo dolgo prelagali.
Energije nam nikakor ne bo zmanjkalo, saj nas bo obdaja-
la misel na zasluženi občutek ob olajšanju.

15. julija 2009
Sreda
Vlado, Marina, Hinko

Sprememba okolja nam bo dobro dela, tudi tistim, ki so
bolj navajeni na stare tire. Spoznali bomo marsikaj nove-
ga o sebi in se prepustili toku dogajanja.

16. julija 2009
Četrtek
Karmen, Marija, Bogdan

Čas je, da se posvetimo ljudem, ki nas potrebujejo. Prisluh-
nimo jim, saj marsikomu naše mnenje lahko pomeni več,
kot si sploh predstavljamo. Dan bo lep.

17. julija 2009
Petek
Aleš, Vesna, Tahij

TISOČ UGANK
ZA ODRASLE
Franc Ankerst vam zastavl-
ja novo uganko. Odgovor
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod
šifro uganka, pripišite
rešitev + ime in priimek na
številko 031/69-11-11, ali po
pošti na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj, s pripisom "Tisoč
ugank za odrasle".

Njega nisi sam izbral,
tvoj edini je in bo

si njegov in boš ostal
reci, kdo je to.

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna odgov-
ora (enega, ki ga bomo
prejeli prek SMS, in druge-
ga, ki ga bomo prejeli po
pošti). Nagrado boste pre-
jeli po pošti. Pravilna
rešitev zadnje objavljene
uganke se glasi hrana.
Tokrat smo izžrebali Mari-
jo Višak in Pavlo Demšar.

12. julija 2009
Nedelja
Mohor, Bor, Fortun

Elektronski naslov, kamor lahko
pošiljate vprašanja:
tanja.70@hotmail.com

Pri osebnem pogovoru nas bodo presenetile pozitivne spre-
membe, katere so še kako dobrodošle. Dan je primeren
tudi za resen korak naprej na področju službe.

Oven (21. 3.-21. 4.) 
Na čustvenem področju se boste končno odločili za
spremembe in samozavest vam ne bo delala pregla-
vic. Za tem sledijo mir in harmonija in seveda težko
učakana ljubezen. Skrbi vas, da ste zapravili preveč
denarja, a to vas ne pripelje do težav.

Bik (22. 4.-20. 5.)
Vaše počutje bo zelo pozitivno. Imeli boste občutek,
da vam gredo stvari po maslu. Pri denarju boste obr-
nili nov list. Tudi poslovno vam bo uspelo, da boste
stvari lahko pripeljali tako daleč, kot si želite. Sreda bo
vaš srečen dan.

Dvojčka (21. 5.-21. 6.)
V ljubezni boste doživeli bistvene spremembe. Pred
vami so nova spoznanja in novi izzivi. Našli boste po-
trditev svojih sanj. Navezali boste stik s tistimi, za ka-
tere se vam v preteklosti še sanjalo ni, da vam bodo
prišli blizu.

Rak (22. 6.-22. 7.)
V svojih težavah se boste počutili osamljene in kar ne-
kaj dni ne boste mogli potegniti glave iz peska. Reši
vas telefonski klic od nekoga, ki ga že dalj časa niste
slišali. Na račun daljše poti si boste delali velike misli.

Lev (23. 7.-23. 8.)
Prijatelj, ki vas je v preteklosti razočaral, vas bo v pri-
hodnjih dneh prijetno presenetil. Na samem začetku
vas bodo begali pretekli dogodki, a kaj kmalu boste s
tem razčistili. Napake imamo vsi.

Devica (24. 8.-23. 9.)
O poslovnih oziroma uradnih zadevah boste izvedeli
novice, katere so vam bile do sedaj prikrite. S tem se
vam odpirajo nove velike možnosti, ki jih boste dobro
izkoristili. Z ljubljeno osebo vas čaka dolg odkrit po-
govor. Do sedaj neizrečene besede bodo postale dej-
stvo.

Tehtnica (24. 9.-23. 10.)
Odločiti se boste morali, ali delati tisto, kar vas veseli
in vam vzame veliko časa, ali pa delo, ki prinaša več
denarja, ne da pa tudi notranjega zadovoljstva. Poslu-
šajte svoj notranji glas, ki vas pripelje do rešitve.

Škorpijon (24. 10.-22. 11.)
Postavljeni boste pred odločitev: zdaj ali nikoli. Res,
da ste bili razočarani, a vsak človek ima svoje merilo.
Darilo boste dali in tudi prejeli. Obakrat bo občutek
prijeten. Vaš nakup se bo obrestoval.

Strelec (23. 11.-21. 12.)
Prehitro boste zapravili denar, ki ste ga naknadno za-
služili, a nikar se ne obremenjujte preveč, tako kot je
prišel, bo tudi odšel. Prijatelje boste zasuli z nasveti in
pozabili, da ima vsakdo rad malo zasebnosti.

Kozorog (22. 12.-20. 1.)
Od drugih boste veliko pričakovali in zahtevali, sami
pa ne boste sposobni storiti koraka naprej, čeprav bi
to že davno morali. Če je za vse tako lahko, zakaj ne
bi bilo še za vas. Pred vami so lepi dopustniški dnevi.

Vodnar (21. 1.-19. 2.)
Zajela vas bo panika in strah da, so vaše želje neures-
ničljive, vas bo tako zablokiral, da ne boste sposobni
treznega razmišljanja. K sreči vas bo nazaj med obla-
ke poneslo sporočilo, ki vam obeta marsikaj dobrega.

Ribi (20. 2.-20. 3.)
Ljudi v svoji okolici ste preveč navadili na to, da jih
vedno poslušate in ste nekakšen njihov terapevt. Kar
zelo preveč boste razočarani, ko vam bodo isti ljudje
obrnili hrbet v trenutku, ko boste vi sami potrebni to-
lažbe.



PIZZERIJA IN [PAGETERIJA BUF
Delovni ~as: od 09.00 – 22.00, petek sobota : 09.00 – 24.00

Trgovski center Mercator, Kranj, Stara cesta 25b,

tel.: 04/236 01 79

www.buf.si

EMC GOSTINSTVO D.O.O.

Prijeten prostor je opremljen v

mediteranskem stilu združuje

elemente kamna, lesa in opeke.

Prijetno notranjost nadgrajuje

pestra ponudba pic, testenin, rižot,

solat in sladic. Slednje so dnevno

sveže, saj jih pripravljamo sami.

BUF-ov izbor pija~ obsega tople in

hladne napitke, alkoholne in

brezalkoholne pija~e ter ve~ vrst vin.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade:
1., 2., 3., nagrada: promocijski paket - nagrado podarja Adriatic Slovenica, 
4., 5., 6. nagrada: promocijski paket - nagrado podarja banka Koper, 
7, 8., 9. nagrada: bon za pico - nagrado podarja gostinstvo Buf, 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevil-čenih polj in vpisano
v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 22. julija 2009, na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p. p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

www.kranfest.com
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27. tradicionalna

31. julij in 1. avgust 
v starem Kranju

Petek in sobota
DRŽAVNO PRVENSTVO 
V ODBOJKI NA MIVKI
DEŽELA ŠKRATA KRANČKA
ULIČNI PROGRAM
OTROŠKI KRANFEST
SEJEM DOMAČE IN UMETNOSTI OBRTI
PREDSTAVITEV SLOVENSKE VOJSKE

SOBOTA
KONTRABANT
TINKARA KOVAČ
BEER  BELLY
KRANJSKI SMENJ
SAMUEL LUCAS
PRAZNIK KRANJSKE KLOBASE

Četrtek, 30. julij
REKREATIVNI TURNIR TROJK  
V ODBOJKI NA MIVKI

PETEK
RADIO BELVI  
V ŽIVO Z GOSTI
ADI SMOLAR
JAZZ STATION
DUBLE TRUBLE
ALENKA GODEC
MAMBO KINGS
JAN PLESTENJAK
PREDSTAVITEV POBRATENIH  
IN PRIJATELJSKIH MEST KRANJA

gorenc-on.net
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a Jesenicah se je
začelo Poletje na
Čufarjevem trgu.
Prejšnji petek je
večer prisotnim

popestrila prekmurska skupi-
na Langa. Slišali smo nekaj
jugo uspešnic, največ ljudi pa
sta na prireditev privabili
predvsem romska in etno
glasba. Žur je trajal pozno v
noč, po besedah glavnega
organizatorja Samirja Sule se
je pestro poletje na Čufarje-
vem trgu začelo uspešno, v
bodoče pa bodo v sodelovanju
z Občino Jesenice pripravili
še nekaj podobnih koncertov. 

V Žireh pa je vikend minil
v znamenju Športa in zaba-
ve. Letos že dvanajstič. Na

Vikendu so se odvijale različ-
ne zabavne in športne dejav-
nosti, največ zanimanja pa je
bilo za pancerball. Glasbeno
sta prisotne navduševala
Slon in Sadež, Zmelkoow so
dodali svoj čar - predvsem v
tem, da so se na prireditvi
oglasili brez pevca in razoča-
rali oboževalce, lutkovna
predstava pa je navdušila
najmlajše. Dvanajsti Vikend
športa in zabave so uspešno
organizirali žirovski študent-
je, ki že planirajo jesensko
druženje z Nudi. Vreme jim
je bilo še kar naklonjeno,
udeležba na Vikendu dobra.
Najbolj zanimiva (vikend)
športna dejavnost, če jo tako
imenujemo, pancarball, pa
ni privabila ravno številnih,
so pa zato sodelujoči dosega-
li rekordne razdalje. 

Konec tedna pa lahko na
Gorenjskem izbirate med
obiskom Kranjskogorskega
festivala kulinarike in vina
ob zvokih harmonike ali
Zbiljsko nočjo, kjer rdeča
nit prireditve še naprej osta-
ja raznolik glasbeni pro-
gram za vse generacije. Le-
tos ga bodo sooblikovali
Vlado Kreslin in Mali Bogo-
vi, skupina Mambo Kings,
Manca Špik, skupina 4Play
in Veseli svatje. Za posebno
glasbeno presenečenje pa
bodo poskrbeli člani zased-
be Merqury Band, ki bodo
kot uradna imitacijska sku-
pina legendarnih Queenov
poskrbeli za preigravanje
njihovih največjih uspeš-
nic. Če pa vas zanese na
Primorsko, se ne boste mo-
gli izogniti dvodnevnemu

festivalu v Izoli in Kopru:
DiscoNavtiki, tradicionalni
Pivo in cvetjem v Laškem
pa se je začel že včeraj, nje-
gov glasbeni repertoar pa
se bo do sobote samo stop-
njeval. 

Mimogrede: v soboto smo
spremljali poroko Janeza
Janše in njegove Urške Ba-
čovnik, smo pa mimogrede
izvedeli, da naj bi se na isti
dan na Brdu pri Kranju po-
ročila tudi prvi mož Jelovice
Gregor Benčina in njegova
nekaj let starejša Aleša Kan-
dus, prva dama Medexa. Po
poročanju najbolj rumene-
ga internetnega medija v
Sloveniji naj bi bila poroka
v velikem stilu. Ženin in ne-
vesta naj bi se na prizorišče
pripeljala kar vsak v svojem
helikopterju ...

DRUŽABNA KRONIKA

Ganljivo slovo od kralja popa

"Odkar sem se rodila, je bil očka najbolj-
ši oče, ki si ga lahko predstavljate. Rada
bi povedala, da ga imam tako zelo rada."
S temi besedami je torkovo spominsko
slovesnost za Michaelom Jacksonom v
solzah sklenila njegova hči, 11-letna Pa-
ris Jackson. V Staples Center v Los Ange-

lesu se je poleg družine in prijateljev ter številnih zvezd-
nikov iz političnega, filmskega, glasbenega in športnega
življenja prišlo poklonit 18 tisoč oboževalcev, ki so z žre-
bom dobili vstopnico, milijoni pa so si prenos ogledali
na televiziji in prek spleta.

Vrača se domov

Tom Jones se po 35 letih življenja v Los
Angelesu seli nazaj v rodno Veliko Brita-
nijo. Žena Linda zadnje časi čase čuti
domotožje, pravi glasbena legenda, sam
pa najbolj pogreša ljudi: "Britanci in nji-
hov humor je tisto, česar ne najdeš nik-
jer drugod." K selitvi pa je spodbudil pri-

jatelj Robbie Williams, ki se je prav tako vrnil na Otok.
"Mislil sem, da bom odšel pred Robbiejem, ampak me
je prehitel." Do konca leta se bosta preselila v London,
kasneje pa poiskala dom na podeželju.

Zasvojena z ljubeznijo

Lily Allen, ki je zadnje pol leta samska -
januarja se je razšla s prodajalcem
umetnin Jayem Joplingom - priznava, da
se zelo hitro zaljubi, saj obožuje začetne
faze odnosa. "Zlahka se zaljubim, kar je
velik problem. Ne morem si pomagati,
obožujem spogledovanje, poljubljanje,

vse, kar je povezano s prvim zmenkom. Grem na vse ali
nič, zato zabredem v težave," pravi britanska pevka, ki je
bila zato že večkrat razočarana v ljubezni, saj se svojim
čustvom prehitro preda.

Obiskal zapornike

Med dopustom na Karibih je v Portoriku
rojeni igralec Benicio del Toro z obiskom
razveselil jetnike v zaporu blizu glavnega
mesta San Juan. Za en dan se je 
prelevil v njihovega učitelja igre. "Verja-
mem, da si vsak zasluži drugo prilož-
nost," je nagovoril zapornike, ljubitelje

gledališke igre, jim delil nasvete ter jih spodbujal k bra-
nju knjig.

Tea Tosić, dijakinja Srednje zdravstvene in kozmetične
šole Maribor, bi bila lahko ob višini 178 centimetrov 
tudi košarkarica toda prednost daje modnim brvem. 

VRTIMO GLOBUSPOLETI MEČEJO PANCERJE
Na Zbiljski noči boste lahko prisluhnili uspešnicam skupine Queen, pancerball v Žireh je posebna
športna disciplina, Langa je odprla poletje na Jesenicah, Urška in Janez pa očitno obdobje porok. 

Langa je koncertirala minuli petek na Jesenicah. Aleša Kandus in Gregor Benčina 

Pancarball (metanje zabetoniranega pancarja), edinstvena veš-
čina, ki jo lahko vidimo le na Vikendu športa in zabave v Žireh. 

Zmelkow so nastopili kar brez pevca Goge in nič kaj preveč
navdušili svojih oboževalcev. / Foto: Polona M. Baldasin

Pokrovitelj prireditve Dragan Dušanič in organizator koncer-
ta Samir Sula / Foto: Anka Bulovec

Zmagovalca v metanju zabetoniranega pancarja, Damijan
Govekar in Hana Erznožnik / Foto: Polona M. Baldasin
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